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Apresentação  

O principal objetivo desta análise sobre A Reestruturação Econômico-Espacial e o 

Futuro da Região Metropolitana de Campinas: Prognósticos, Tendências e Cenários é 

fornecer subsídios e cenários prospectivos que ajudem na elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Campinas (PDUI Campinas), 

sendo seu Produto 3 - Relatório sobre desafios estruturais e cenários do desenvolvimento 

econômico regional. Nesse sentido, visamos à discussão e construção de cenários futuros de 

desenvolvimento para RMC em bases o mais realísticas possíveis, a partir das informações 

disponíveis e que a equipe foi capaz de levantar e de analisar.  

O relatório compreende análises acerca da economia regional metropolitana, desde as 

implicações estruturais e conjunturais, como as perspectivas relacionadas ao futuro. Os 

cenários prospectivos estão não dependerão, evidentemente, das análises aqui feitas, porque 

envolvem a própria institucionalidade e concretização do ente metropolitano como instância 

de planejamento. Os cenários foram elaborados para lidar com as particularidades das 

questões regionais mais prementes vinculadas aos desempenhos dos setores agropecuário, 

industrial e de comércio exterior, bem como dependentes de fatores condicionantes centrais: 

investimentos, finanças públicas e desenvolvimento tecnológico, tal como previsto no Termo 

de Referência. 

Estas análises foram realizadas pela Equipe do Centro de Estudos de Desenvolvimento 

Econômico (CEDE), vinculado ao Instituto de Economia da Universidade Estadual de 

Campinas (IE.UNICAMP), fazendo parte de um convênio entre Agência Metropolitana de 

Campinas (AGEMCAMP), a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A 

(EMPLASA), o Núcleo de Estudos de População 'Elza Berquó' (NEPO) e a Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP). 

A Equipe do CEDE é composta pelo Prof. Dr. Humberto Miranda do Nascimento, 

coordenador dos estudos de Economia Regional, responsável pela concepção dos cenários; 

por Leonardo Rodrigues Porto, coordenador adjunto e responsável pela análise industrial e de 

intensidade tecnológica; por Aline Marcondes Miglioli, responsável pela análise das contas 

públicas; por Rafael Pastre, responsável pelas análises agropecuárias; Thais Virga Passos, 

responsável pela análise dos investimentos e comércio exterior; e Daiana Jennifer Otero, 

responsável por atividades auxiliares de pesquisa. Os cinco primeiros são vinculados ao 

CEDE e ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Econômico do IE-UNICAMP.  
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Introdução Geral 

O relatório anterior — A Economia de Campinas e sua Região Metropolitana: 

diagnóstico, problemas e desafios — considerou a influência do ciclo econômico de 

expansão-desaceleração-recessão como elemento central para analisar as unidades territoriais 

paulistas (o estado de São Paulo, a Macrometrópole Paulista e a Região Metropolitana de 

Campinas e seus 20 municípios), buscando compreender o desempenho da economia de 

Campinas no período 2000-2016.  

O objetivo deste relatório é examinar as tendências e as perspectivas do 

desenvolvimento regional e especificar os cenários prospectivos para os próximos anos 

(2016-2030). São objetivos específicos: 

• Analisar os efeitos sobre a interiorização da indústria, a refuncionalização do espaço 

rural e a dinâmica urbana decorrentes do processo de desindustrialização.  

• Identificar e discutir os vetores de expansão econômico-espaciais relacionados a:  

• Pressões do setor externo e interno da economia que alteram ordenamento 

territorial e; 

• Direções do processo de desenvolvimento regional que atentam, por um lado, 

para os novos eixos logísticos e, por outro, ao padrão seletivo dos novos 

investimentos; 

• Ação municipal para contribuir com o desenvolvimento da região através da 

análise das políticas públicas; 

• Evolução do padrão de intensidade tecnológica na região nos último dez anos 

para especificar seu papel potencial no desenvolvimento regional. 

 

Breve cenário sobre a Economia brasileira 

Logicamente, a retomada do crescimento econômico da economia brasileira é o 

principal desafio para os próximos anos, o que levaria a um processo mais acelerado de 

aumento da renda e do emprego no longo prazo, de forma sustentada. Os dados mais recentes 

sobre o comportamento do PIB (Produto Interno Bruto), referentes ao período 2016, 2017 e 

começo de 2018 mostram que a tendência de recuperação ainda não se confirmou, embora 

tenha saído da recessão, como mostra o Gráfico 1. Entretanto, as projeções do PIB nacional 

não oferecem sinais de retomada. 
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Gráfico 1 - Brasil: Variação percentual do PIB real e do PIB per capita (2000-2017) 
Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração da Equipe do CEDE. 

 

As projeções sobre o PIB brasileiro são feitas, geralmente, recorrendo-se ao 

desempenho da economia mundial. Nesse sentido, o país vem apresentando uma tendência 

inercial de ser puxado pelo crescimento externo, haja vista sua fraca capacidade de expansão 

interna nos últimos anos. Esta situação decorreu da política macroeconômica implementada 

desde os anos 1990 e que privilegiou o combate à inflação através da prática de juros reais 

altos e do câmbio valorizado, em detrimento dos investimentos. De lá para cá o processo de 

desindustrialização e a política de corte de gastos1 avançaram, piorando as condições 

econômicas. Isto, obviamente, não impediu exercícios estatísticos de previsão de recuperação 

do crescimento por parte do governo brasileiro e do empresariado nacional, mas dificilmente 

se chegará a resultados concretos se as previsões não encontrarem correspondência na 

realidade socioeconômica. 

De acordo com as projeções da economia mundial, o Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos (USDA)2 estimou em 2015 que o PIB brasileiro iria dobrar de valor em 2030, 

tomando como referência o PIB em dólar de 2014, ou seja, o país sairia de um patamar de 

US$ 2,28 trilhões para um de US$ 4 trilhões. O crescimento médio seria de 2,24% a.a. entre 

                                                 
1 A partir da aprovação pelo Congresso Nacional na Emenda Constitucional nº 95/2016, os gastos públicos 

foram “congelados” por 20 anos. 
2 Ver Revista Exame “As 10 maiores economias do mundo em 2030, segundo o USDA”, disponível em 

05/04/2018: https://exame.abril.com.br/economia/as-10-maiores-economias-do-mundo-em-2030-segundo-o-

usda/  
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2011 e 2020 e de 4,0% a.a. entre 2021 e 2030. Apesar de tais projeções já terem sofrido 

mudanças, após a constatação da recessão da economia brasileira entre 2015 e 2016, os 

números referentes ao período 2011-2020 continuam próximos às projeções do Banco 

Central, conforme se nota na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Brasil: PIB projetado a preços de mercado segundo a variação (%) média anual, 

2018-2022. 

Macro-setores 2018 2019 2020 2021 2022 

PIB Agropecuária 0,94 2,89 3,26 3,39 3,26 

PIB Industrial 3,81 3,11 2,87 2,85 2,90 

PIB Serviços 2,35 2,56 2,73 2,88 2,96 

PIB Total 2,83 3,05 2,69 2,69 2,72 

Nota: a variação percentual é estimada com base em igual período do ano anterior. 

Fonte: Branco Central do Brasil (junho, 2018) - Sistema de Expectativas de Mercado. 

 

As tendências assinaladas através do Sistema de Expectativas de Mercado do Banco 

Central foram corroboradas também no Boletim Focus, de 29/03/2018, que projetava uma 

taxa de crescimento, para 2018, de 2,84% e, para 2019, de 3,0%. No entanto, para 2022, a 

expectativa do mercado é de que o crescimento gire em torno de uma média não muito 

superior a 2,72% a.a. No Boletim Focus divulgado até a data de entrega deste relatório, de 

27/07/2018, a taxa de crescimento do PIB para 2018 foi de 1,50% e para 2019, 2020 e 2021, 

de 2,50%.  Observando as expectativas para cada macro-setor, somente o PIB Agropecuário 

projeta um crescimento mais consistente, como já ocorre há muito tempo.  

Já o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), entidade privada 

que representa 50 empresários de grandes empresas nacionais, chama a atenção para o 

desempenho da indústria3, com base em dados recentemente divulgados pelo IBGE, 

informando que 

(...) a tomar pelos últimos dados, o crescimento mais substancial de dezembro do 

ano passado (+2,9% frente a nov/17) foi quem fugiu à regra, não se renovando no 

início de 2018. Vale lembrar que, antes da virtual estabilidade de fevereiro, o 

declínio acentuado de janeiro (-2,2%) já havia se encarregado de anular boa parte 

do avanço do final de 2017. (Análise IEDI, 2018, p. 1). 

O IEDI sabe que todo início de ano há uma variação menor do indicador, só 

apresentado resultados mais significativos no segundo semestre do ano. Todavia, chama a 

atenção para uma reação importante da indústria de transformação, mas, de novo, puxada pelo 

                                                 
3 Ver Análise IEDI-Indústria, publicada em 03/04/2018 – disponível em 

http://www.iedi.org.br/artigos/top/analise/analise_iedi_20180403_industria.html. 
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crescimento externo. Segundo o instituto4, “as economias industrializadas cresceram 3,5% no 

quarto trimestre de 2017 frente ao mesmo período de 2016, com resultados positivos em todas 

as regiões, notadamente na Europa, cuja alta chegou a 4,9%. A América do Norte cresceu 

2,6% e o Leste Asiático, 3,2%”. Entretanto, a América Latina apresenta recuperação mais 

lenta. 

A América Latina, por sua vez, ficou novamente abaixo do ritmo de expansão da 

indústria mundial, mas foi capaz de registrar alguma aceleração na comparação 

interanual: +0,7%; +1,7%; +2,5% e +2,9% em cada um dos quatro trimestres de 

2017, em ordem. Na origem da aceleração em outubro-dezembro esteve a 

indústria brasileira, com alta de 6,5% segundo os dados com ajuste sazonal, mas 

também as indústrias argentina e mexicana. (IEDI, 2018, p. 1) 

Teixeira e Vianna (2013) projetaram cenários macroeconômicos para o período 2022-

2030 mostrando o cerne da questão que envolve a tendência ao lento crescimento da 

economia brasileira. Após mais de 30 anos de baixas expectativas de crescimento, o Brasil 

continuará dependendo das condições do mercado mundial, como na fase do superciclo de 

commodities de 2003-2013, via efeito China5. A dependência da demanda externa tem sido a 

característica central do modelo de crescimento brasileiro. Os autores afirmam que os 

condicionantes principais são: a estagnação econômica do período 1980-1994 e a 

implementação do novo regime macroeconômico a partir dos anos de 1990, cujo padrão é de 

baixo crescimento.  

Embora as causas para o ingresso nessa trajetória de baixo crescimento não 

possam ser atribuídas apenas ao atual modelo econômico, não há como escapar a 

conclusão de que o mesmo vem-se mostrando incapaz de elevar a taxa média de 

crescimento da economia brasileira. Em outros termos, apesar de determinadas 

restrições estruturais terem sido equacionadas e superadas no período pós-

estabilização de preços, a economia brasileira atual mostra-se ainda incapaz de 

gerar elevadas e sustentadas taxas de crescimento econômico, condição necessária 

para a promoção do desenvolvimento. (TEIXEIRA e VIANNA, 2013, p. 23). 

Para o caso brasileiro, os autores são muito assertivos quanto ao atual padrão de 

crescimento, que os dados anteriores corroboram, ou seja, de que 80% do nosso investimento 

é intensivo em recursos naturais e em escala. Segundo eles, portanto, 

                                                 
4 Ver Análise IEDI, publicada em 05/04/2018, disponível em 06/04/2018: 

http://www.iedi.org.br/artigos/top/analise/analise_iedi_20180405_industria.html.  
5 O chamado “feito China” diz respeito à ascensão da China no comércio mundial. Segundo Pereira (2014, p. 8), 

a China “aumentou sua participação nas exportações mundiais de 4,3% para 10,4% entre 2000 e 2011, sendo 

que as exportações chinesas de manufaturas registraram aumento na participação mundial desse fluxo de 4,7% 

para 15,4%.” Tal efeito foi sentido no Brasil desde 2006, aumentando a participação de produtos agrominerais 

na pauta de exportações e reduzindo a dos manufaturados. 

http://www.iedi.org.br/artigos/top/analise/analise_iedi_20180405_industria.html
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A questão de fundo em relação ao investimento no Brasil remete, em última 

análise, ao padrão de crescimento que o país vem apresentando nos últimos anos. 

Assim, a expansão recente do investimento está majoritariamente associada aos 

setores que mais tem contribuído para o crescimento da economia: agronegócio e 

extrativismo mineral. Com efeito, os investimentos nos setores intensivos em 

recursos naturais e em escala respondem por cerca de 80% do total da formação 

bruta de capital (TEIXEIRA e VIANNA, 2013, p. 49).  

Por sua vez, a Nota do Cecon, nº 2 (Centro de Estudos de Conjuntura e Política 

Econômica), de julho de 20176, do Instituto de Economia da Unicamp, discute os termos em 

que está ocorrendo a recuperação do PIB e reitera a posição de Teixeira e Vianna (2013), ou  

seja, de que a recuperação está muito mais concentrada na produção agropecuária e no 

aumento das exportações de produtos primários que numa recuperação cíclica da demanda 

interna, na qual a indústria e o investimento industrial não apresentam reações substanciais. 

Pelo contrário, a Nota informa que o “investimento voltou a cair acentuadamente no primeiro 

trimestre [de 2017] por causa da grande capacidade ociosa das empresas”.  

O cenário de futuro para a economia brasileira, portanto, é bastante restrito quanto ao 

papel motor da indústria de transformação na retomada do crescimento. Aponta para a 

continuidade do modelo agroexportador totalmente voltado o atendimento da demanda 

externa e dependente de importações de manufaturas e insumos industriais. O setor 

agroexportador, apesar de encontrar alento na recuperação do PIB mundial nos últimos anos, 

pouco contribuiu para o efeito de estímulo interno. Além do que, na economia mundial, o 

cenário de incerteza vem se tornando um incômodo com os indícios de uma guerra comercial 

aberta entre EUA e China, situação da qual o Brasil poderia tirar proveito se adotasse uma 

estratégia de maior consenso nacional. Mas, neste momento, está descartado qualquer acordo 

nesse sentido pelas principais forças políticas. 

Dadas as características acima, temos posto, em âmbito nacional, dois cenários mais 

prováveis: o de recuperação lenta, puxada pela demanda externa e o de incerteza, 

influenciado pela crise política. O Gráfico 2 não deixa dúvidas sobre a falta de uma trajetória 

consistente de retomada do investimento, uma variável fundamental para o longo prazo, pois 

seu crescimento orientado especialmente para a recuperação da indústria abriria a 

possibilidade de reocupar capacidade ociosa e de superar os gargalos na estrutura da oferta. 

                                                 
6 BASTOS, P.P.Z., WELLE, A. e OLIVEIRA, A.L.M.  Há uma recuperação sustentada da economia brasileira? 

O PIB de 2017 e o peso da austeridade. Nota do Cecon (IE.UNICAMP), n.2, julho de 2017, p. . Disponível em 

20/03/2018: http://www.eco.unicamp.br/cecon/images/arquivos/Nota2_Cecon_Retificada.pdf  

http://www.eco.unicamp.br/cecon/images/arquivos/Nota2_Cecon_Retificada.pdf
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Com o recuo da taxa de investimento de 20,91% em 2013 para 15,63% em 2017, o problema 

da desaceleração se coloca na ordem do dia. 

 

 

Gráfico 2 - Taxa de Investimento Nominal em percentagem do PIB. 
Fonte: IBGE. Elaboração da Equipe do CEDE. 

 

Acrescente-se, também, o fato de que a política macroeconômica centrada no combate 

à inflação acaba interditando qualquer discussão que avance além das questões de curto prazo. 

O mote do ajuste macroeconômico, a partir do segundo semestre de 2016, foi novamente 

retomar a trajetória de queda da inflação, do forte controle dos gastos, da realização de 

reformas (trabalhista e previdenciária) que menos prepararam e mais desaceleraram a agenda 

de investimentos.  

No Gráfico 3, apontamos os dados sobre a Taxa Selic, definida pelo Comitê de 

Política Monetária do Banco Central (Cupom), a Taxa de Inflação, medida pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que abrange famílias que ganham até 40 salários 

mínimos, e a Taxa de Juros Reais. A partir dos dados é possível inferir que a inflação e a taxa 

nominal de juros (Selic) recuaram fortemente em relação a 2015, mas a taxa de juros reais, 

que indica a expectativa de retornos do investimento financeiro, entrou em trajetória crescente 

entre 2016 e 2017, passando a variar acima do índice de inflação, coisa que não ocorria desde 

a crise financeira internacional de 2008. 
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Gráfico 3 - Brasil: Comparação entre Taxa Selic, Inflação (IPCA) e Juros Reais (2008-2018) 
Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria. 

 

Após uma queda histórica em 2013, quando foi de 0,62% a.a., a taxa real de juros 

voltou a subir chegando em janeiro de 2016 a um patamar de 3,20% a.a. num cenário com 

inflação em crescimento. As elevações da taxa Selic (juros nominais), de 7,25% em 2013 pata 

11% em 2014 e para 14,25 em 2015, 2016 e 2017, entre outros fatores, fizeram a inflação 

cair, mas, em compensação, elevaram a taxa de juros real para 3,56% a.a.. Na prática, o que 

ocorre é a troca do lucro na produção real de mercadorias pelo lucro financeiro das aplicações 

em títulos de dívida pública. Portanto, um cenário pouco favorável para a retomada dos 

investimentos público e privado. 

 

Reestruturação econômico-espacial metropolitana: um breve cenário 

Em que pese o debate entre os economistas sobre o cenário de recuperação, o 

importante para este relatório é entender dois aspectos. O primeiro se refere ao investimento, 

como o indicador chave para a recuperação da economia como um todo. O segundo se refere 

aos investimentos realizados e previstos na Região Metropolitana de Campinas no período 

anterior, 2000-2015 e no período atual, de 2016 a 2017, que têm influência decisiva no futuro 

do desenvolvimento da região.  

Nesse sentido, a economia da Região Metropolitana de Campinas (RMC) passou por 

mudanças, e entendê-las, para enfrentar os desafios já postos e os que virão, é o que queremos 

esboçar neste relatório. Até porque as agendas públicas de investimentos das esferas federal e 

estadual ofereceram novas oportunidades de desenvolvimento regional, dando relevância ao 
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papel que as escalas espaciais intra e interurbanas passaram a ter no ordenamento territorial. 

No caso da indústria, em particular, que é um vetor fundamental para verificarmos as 

perspectivas de crescimento do mercado interno brasileiro, observou-se, ao longo dos anos 

1990, um processo de descentralização na direção de São Paulo (capital) para o interior que 

tendeu a avançar nos anos 2000. Este cenário acabou projetando a RMC como a principal 

receptora desse tipo de investimento interiorizado, apesar do quadro de incerteza criado com a 

recessão do período 2015-2016. 

O argumento central é que a região está sob o efeito de uma reestruturação econômico-

espacial desde 2006, quando sentiu os efeitos do crescimento interno e do papel do setor 

externo. Contudo, tal reestruturação precisa ser discutida e analisada em termos de seus 

resultados, especialmente para qualificar a participação dos municípios da RMC nesse 

processo, a fim de que um planejamento metropolitano crível se efetive nos próximos anos. 

A análise integrada do relatório anterior mostrou que o valor agregado regional, em 

termos do PIB, está cada vez mais determinado por atividades tipicamente urbanas, nos quais 

terá primazia os centros urbanos com maior diversificação na oferta de comércio e de 

serviços, para além das atividades industriais. Também mostrou que é exatamente nesses 

segmentos econômicos que o emprego cresce, mas informalmente.  

Feitas estas ponderações iniciais, baseadas no relatório preliminar, a reestruturação 

econômica mais seletiva pode modificar os padrões de uso e ocupação do solo. Nesse sentido, 

há um conjunto de desafios para o desenvolvimento regional da RMC especificado nos 

seguintes problemas: 

1. Avanço de um padrão mais intensivo em termos de degradação ambiental e mais 

extensivo e precário em termos da inserção social através do emprego; 

2. Reforço de uma dinâmica mais seletiva em termos de atividades terciárias 

avançadas naqueles municípios que detenham melhores condições logísticas de 

infraestrutura; e 

3. Modificação da posição dos segmentos vinculados à propriedade do solo e à 

valorização do preço da terra (rural e urbana), fazendo com que uma parte dos 

municípios dependa mais (ainda que não apenas e nem tão somente) da geração de 

renda da terra. 

A nova dinâmica urbana centrada em Campinas, dado o grau de diversificação 

econômica historicamente alcançado e a centralidade que este município, de fato, exerce, 

fortalece o seu comando na rede urbana regional e extrapola os limites metropolitanos 

oficialmente definidos, aumentando a atratividade para o entorno do núcleo e reconcentrando 
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a renda regional. Isso pode ter implicações sociodemográficas e socioeconômicas importantes 

à medida que a divisão social e territorial do trabalho avançar no sentido da reconcentração, 

ou seja, o nível das especializações e o grau de diversificação da economia que mobilizam 

pessoas, mercadorias e meios dependerão no nível de recepção dos investimentos em 

infraestrutura e na indústria da região. 

Os cenários prospectivos previstos para esta análise são, portanto, o de recuperação 

lenta da economia brasileira e o de incerteza quanto à recuperação do investimento público e 

privado, mesmo se os impactos das reformas trabalhista (com a aprovação do Projeto de Lei 

da Câmara nº 38/2017) e previdenciária (em análise pelo Congresso Nacional) avançarem 

realmente nos próximos anos. Nesse sentido, a economia da Região Metropolitana de 

Campinas poderá reforçar ainda mais os vetores de crescimento que potencializam a dinâmica 

urbana, como já apontado no relatório 2. Diante disso, o setor terciário tende a ser cada vez 

mais heterogêneo e dependente do crescimento do setor imobiliário, formal e informal, 

gerando impactos sociais perversos. Portanto, nossa previsão é de que a reconcentração da 

renda regional ganhe força, sem que ocorra uma verdadeira reversão na tendência de queda do 

produto industrial regional.   

Dentro dessa perspectiva estrutural, pode-se vislumbrar os efeitos mais dinâmicos dos 

atuais investimentos em infraestrutura, ocorridos nos últimos 10 anos, nos segmentos de 

transportes e comunicação, corroborando tendências já postas. Isso traz um potencial para a 

região atrair empresas multinacionais, serviços vinculados ao comércio e turismo (inclusive 

rural) e imobiliária, condicionado às vantagens locacionais oferecidas não tanto por renúncias 

fiscais, mas pela infraestrutura logística disponível. Como as condições das finanças públicas 

municipais tendem a estagnar, decorrente dos efeitos da Emenda 95/2016, que congela os 

gastos públicos por 20 anos, o setor privado deverá seguir o mesmo caminho, enxugando 

custos e, principalmente, folhas de pagamentos. Em resumo, os cenários mais previsíveis são 

o crescimento das atividades vinculadas ao setor terciário e a reconcentração da renda 

regional para abrir espaço para o investimento privado. 

 

Estrutura do relatório 

Além desta introdução, o relatório está dividido em seis capítulos cada um deles 

abordando aspectos centrais do processo de reestruturação econômico-espacial da Região 

Metropolitana de Campinas. Os dois primeiros tratam das condições presentes que 

influenciam os cenários futuros, abordando os investimentos e as contas públicas municipais. 

Os capítulos terceiro, quarto e quinto tratam da dinâmica e da estrutura da agropecuária, da 
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indústria e do comércio exterior regional, abordando as territorialidades específicas da 

produção agropecuária, a centralidade da indústria para o futuro da região e as mudanças que 

mais marcaram o sentido do comércio exterior e sua relação com a indústria regional. O 

último capítulo trata da análise da intensidade tecnológica na região num período de dez anos, 

complementando a análise da indústria e do comércio exterior, tornando ainda mais complexa 

a dinâmica territorial-setorial, abordada de forma integrada nas conclusões. 

O primeiro e o segundo capítulos partem dos municípios e buscam agregar as 

informações para dar-lhes um caráter regional, mais como reflexo do que foi realizado e 

projetado pelos entes municipais para enfatizar tanto os problemas de falta de articulação e de 

coordenação regional como as potencialidades que poderiam ser reforçadas. Os investimentos 

e das contas públicas nos municípios da RMC são, assim, dois elementos extremamente vitais 

para se compreender os condicionantes mais imediatos dos cenários prospectivos, haja vista 

que caracterizam a evolução e a natureza dos investimentos anunciados e confirmados na 

região e avaliam as capacidades financeiras municipais, em termos de receitas e despesas, 

para assegurar algum nível de prosperidade regional. E são esses, justamente, os dois 

elementos mais impactados negativamente, em linha à conjuntura nacional recente, com a 

recessão afetando o nível do investimento e com a política de austeridade fiscal congelando o 

orçamento público por 20 anos. Tal conjuntura condicionou o montante das transferências 

intergovernamentais e dos investimentos públicos.  

Os demais capítulos partem de uma ótica regionalizada para analisar a dinâmica e a 

estrutura dos setores rural, industrial, comércio exterior e intensidade tecnológica. Isso quer 

dizer que os prognósticos, as tendências e os cenários discutidos em cada um desses capítulos 

não dependem exclusivamente da região, porque dependem sobremaneira de mudanças tanto 

nos contextos como nos cenários nacional e internacional. Contudo, a maior capacidade 

avaliação e de ação planejada da Região Metropolitana, que, consciente de seu papel 

articulador e coordenador, pode minorar certos impactos negativos e aproveitar certos 

impactos positivos que surgem nesses contextos/cenários nacional e internacional, criando a 

possibilidade de reversão, resistência e manutenção (mesmo que de forma limitada) de 

determinadas tendências e até projetar um melhor ambiente para o incremento dos 

investimentos públicos e privados prioritários nos municípios e gerir eficientemente fundos de 

financiamento (crédito e custeio) para determinadas políticas públicas regionais 

metropolitanas nos próximos 12 anos (até 2030).  
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Capítulo 1 - Investimentos na RMC: Evolução e 
Expectativas 
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1.1 Introdução 

A análise dos investimentos na Região Metropolitana de Campinas (RMC) é objeto 

deste primeiro capítulo. Dar-se-á destaque aos Investimentos Confirmados nos vinte 

municípios da RMC, segundo as bases de dados da Pesquisa dos Investimentos Anunciados 

no Estado de São Paulo, divulgados pela Fundação SEADE (PIESP/SEADE). Cabe 

mencionar que tais investimentos são captados pela SEADE e organizados em três etapas: o 

levantamento geral de anúncios de investimentos feitos pelas empresas públicas e privadas e 

divulgados pela imprensa; a triagem dos investimentos anunciados para o estado de São 

Paulo, organizando-os por setor e por regiões administrativas, Região Metropolitana de São 

Paulo e inter-regionais; e, por fim, a confirmação e complementação das informações dos 

investimentos junto às empresas responsáveis pelos mesmos. 

O objetivo do capítulo é fazer uma análise mais aprofundada sobre a importância 

destes Investimentos para a economia regional. Esta análise se impõe para compreendermos 

os movimentos de expansão e retração econômica da RMC no período recente, sendo de 

fundamental importância para os cenários prospectivos, bem como para as políticas a serem 

promovidas e executadas num futuro próximo. Assim, esta parte inicial do presente Relatório 

apresenta e discute a dinâmica dos investimentos anunciados e confirmados a partir do ano 

2000, até as últimas informações divulgadas, em 2017. 

Como materiais e métodos organizados e analisados de acordo aos objetivos de análise 

da RMC, explicita-se a utilização dos dados disponibilizados pela EMPLASA, a partir da 

base (site e planilhas) da Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo 

(PIESP), elaborada pela Fundação SEADE.  

Salienta-se que a PIESP captava inicialmente os investimentos anunciados em todo o 

Estado de São Paulo (ESP), separando por suas Regiões Administrativas (RA´s) e respectivos 

municípios. A partir de 2012, houve uma revisão metodológica da pesquisa, e, assim, 

“passaram a ser considerados todos os investimentos confirmados, independentemente de 

informação sobre o valor a ser investido, pressupondo-se que aqueles sem informação de 

valor também sinalizam a evolução da atividade econômica no Estado de São Paulo” 

(PIESP)7. 

E é sobre tais dados revisados pela PIESP e disponibilizados pela EMPLASA que os 

investimentos foram organizados e analisados com o objetivo de compreender relevantes 

                                                 
7 Disponível em: http://www.piesp.seade.gov.br/sobre-a-pesquisa-de-investimentos-piesp/#.Wsu-IIgbPIU 

http://www.piesp.seade.gov.br/sobre-a-pesquisa-de-investimentos-piesp/#.Wsu-IIgbPIU
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conjunturas e tendências setoriais e regionais da economia da RMC, viabilizando elementos à 

tomada de decisões de agentes públicos e privados na Região.  

Desta forma, foram caracterizados e analisados os mais de 4,3 milhões de 

investimentos, com e sem valor anunciado, entre os anos de 2000 e 2017, conforme 

últimas atualizações disponíveis, segundo os seguintes critérios e informações 

disponibilizados: 

• Número de Investimentos (Unidades);  

• Valor dos mesmos (em US$ Milhões);  

• Tipo (Ampliação, Implantação, Modernização e/ou Pesquisa e Desenvolvimento – 

P&D);  

• Descrição CNAE e do próprio investimento: segundo tais descrições, em cada um dos 

Macro-Setores: Indústria, Serviços e Infraestrutura. 

Os investimentos foram separados em três Macro Setores, sendo eles: Indústria, 

Serviços (incluindo Comércio) e Infraestrutura. Especificamente acerca deste último, foram 

denominados relacionados a “Infraestrutura”, todos os investimentos relacionados a serviços 

e/ou indústrias relacionados a subsetores e segmentos infraestruturais, de uso público e/ou 

privado.  

Nesse sentido, estão incluídos, também, os chamados Serviços Industriais de Utilidade 

Pública (SIUP), caracterizados, segundo o IBGE, como um dos subsetores da Indústria. Dessa 

forma, entraram neste Macro Setor de Infraestrutura, os investimentos relacionados às 

seguintes caracterizações e CNAE´s, segundo informações da base PIESP-SEADE. Em 

destaque, os relacionados ao SIUP (Quadro 1.1). 

 

Quadro 1.1 – Especificações e CNAE´s para a classificação de Investimentos em 

“Infraestrutura” 

Aeronáutica 
3600-6 – Captação, Tratamento e Distribuição 

de Água 

Atividades Auxiliares dos Transportes 3707-1 – Gestão de Redes de Esgoto  

Atividades Auxiliares de Transportes e Agências 

de Viagens 

4921-3 – Transporte Rodoviário Coletivo de 

Passageiros, com itinerário fixo, municipal e em 

região metropolitana 

Eletricidade, Gás e Água quente 

4922-1 – Transporte Rodoviário Coletivo de 

Passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, 

interestadual e internacional 

Limpeza Urbana e Esgoto 4930-2 – Transporte Rodoviário de Carga 

Outros Transportes Terrestres 5120-0 – Transporte Aéreo de Carga 
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Saneamento 
5221-4 – Concessionárias de Rodovias, Pontes, 

Túneis e Serviços Relacionados 

Telecomunicações 
5240-1 – Atividades Auxiliares dos Transportes 

Aéreos 

Transporte Terrestre 
5250-8 – Atividades Relacionadas à Organização 

do Transportes de Carga 

3511-5 – Geração de Energia Elétrica 
5229-0 – Atividades Auxiliares dos Transportes 

Terrestres Não Especificadas Anteriormente* 

3512-3 – Transmissão de Energia Elétrica 6110-8 – Telecomunicações por Fio 

3514-0 – Distribuição de Energia Elétrica 
 

*Nota: CNAE’s relacionados à “Equipamentos e Outros Equipamentos de Transporte” foram caracterizados como   Macro Setor 

“Indústria”; e, “Manutenção e reparação de veículos automotores ou aeronaves” entraram em “Serviços”. 

  Fonte: PISP-SEADE. Elaborado pela Equipe do CEDE. 

 

A seguir, explicitam-se algumas considerações entre a dinâmica do crescimento 

econômico e seus ciclos e os investimentos, avançando às análises correspondentes à RMC e 

seus municípios. 

 

1.2 Dinâmica e ciclo do Investimento: breve contextualização 

As questões que relacionam (ou não) os debates sobre atividade econômica – PIB, e, 

Investimentos – Público e Privados são muitas no âmbito da Economia, fazendo com que os 

debates sejam amplos. De maneira geral, são verdadeiras as correspondências entre a 

ampliação dos investimentos definidos como expansão de capital e a expansão da atividade 

econômica. Todavia, os investimentos privados, especificamente, tendem a ocorrer mais, 

tanto maiores forem as expectativas quanto ao crescimento da economia e das variáveis 

econômicas mais relacionadas (PIB e Juros), afetando, posteriormente, outras variáveis, como 

o Emprego e o Consumo.  

Já os investimentos públicos, a depender do direcionamento das políticas econômicas, 

podem se relacionar às dinâmicas econômicas já em andamento, caracterizando-os como 

cíclicos, ou não, ou seja, em épocas de desaceleração e recessão podem ser estimulados como 

parte de políticas contra cíclicas na intenção de reverter quadros econômicos de não 

crescimento. No Brasil, nos últimos anos em meio ao período aqui analisado (2000-2017), 

governos atuaram muito em políticas de subsídios, estímulos e gastos em investimentos 

(privados e públicos) tanto para ampliar o PIB, quanto para mantê-lo em conjunturas 

econômicas menos favoráveis, dificultando, assim, uma só caracterização ou sistematização 

como o realizado pelo PIB no relatório anterior. 
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Na análise do próprio PIB, verificou três momentos distintos do ciclo econômico no 

Brasil, sendo um de expansão (2004-2010), outro de desaceleração (2011-2014) e, 

posteriormente, um de recessão (2015-2016). Já na análise da RMC, nos mesmos períodos, 

houve expansão tanto do PIB, quanto do PIB per capita. Mas o recuo do investimento público 

foi o que teve maior impacto. 

 

 
Gráfico 1.1 - Brasil: Investimento do Setor Público no período 1994-2015. 

(Ano base 2000 = 100) 
Fonte: Elaborado a partir de ODAIR (2016, p.16). 

 

O Gráfico 1.1 é ilustrativo da colaboração do investimento público para os ciclos de 

expansão e retração da economia brasileira após do 2011, ano em que a dinâmica de 

crescimento dos preços externos das commodities agrominerais cessou (petróleo, minério de 

ferro, grãos e carnes) e, após a eleição presidencial em 2014, foram adotadas medidas de 

cortes de gastos que mergulharam o país na recessão, aprofundada em 2016, o que dificultou 

a continuidade dos investimentos internos estratégicos, especialmente os de infraestrutura.  

O Gráfico 1.2 complementa esta análise ao mostrar a concentração forte dos 

investimentos públicos no período 2006-2010 e os melhores desempenhos do PIB brasileiro 

nos períodos 2002-2006 e 2006-2010. Vê-se também que a retirada dos investimentos 

públicos teve impacto negativo no desempenho do PIB, mas é importante lembrar que o tipo 

de padrão de crescimento brasileiro tem sido, faz muito tempo, de baixo desempenho, devido 

aos limites impostos pela política macroeconômica, que deixa pouco espaço para a indústria 

nacional ter um papel mais ativo. 
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Gráfico 1.2 - Brasil: Taxa de crescimento ao ano (%) do Investimento do Setor Público e PIB do 

Brasil, em diferentes períodos.  
Fonte: Elaborado a partir de ODAIR (2016, p.16). 

 

Assim, com foco na análise dos investimentos no período recente, inicialmente, 

ressalta-se que, na RMC, estes apresentaram características próprias de regiões 

industrializadas, geralmente, mais sensíveis aos ciclos de expansão, desaceleração e recessão, 

pelos quais o Brasil atravessou nos últimos anos. Em termos de valor e número de 

investimentos, a RMC recepcionou um conjunto importante no período 2000-2017, como se 

verá a seguir. 

 

1.3 Análise dos Investimentos Anunciados e Confirmados na RMC 

Levando em consideração as características dos investimentos analisados a partir da 

base de dados da PIESP/ SEADE, disponibilizados pela EMPLASA, trataremos do período 

entre os anos de 2000 e 2017, segundo últimas informações anuais disponíveis, atendendo aos 

Investimentos Anunciados e Confirmados, com e sem valor segundo tal base. 

Começaremos pelos investimentos a partir de Valor, disponibilizados em Milhões de 

Dólares (US$), para posteriormente analisá-los sob a ótica de Número de Investimentos e, a 
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partir desse, os Tipos de Investimento e o Macro Setor (segundo metodologia própria – 

Indústria, Serviços e Infraestrutura, como explicado).  

A perspectiva de análise mais detalhada em cima dos números / unidades dos 

investimentos justifica-se pela falta de anúncio do valor de diversos deles, em vários anos 

(principalmente em anos com menor atividade econômica ou crises), o que dificulta qualquer 

análise mais densa. Conjuntamente, também porque o próprio movimento em termos de 

unidades evidencia mais diretamente fatores de atração, expulsão, crescimento e crise, 

fundamentais tanto para enfrentar os desafios colocados, como, para amparar na tomada de 

decisões e na realização de planejamentos no âmbito dos poderes públicos visando o 

desenvolvimento regional da Região Metropolitana de Campinas. Assim, também na 

explanação sobre os investimentos por municípios da RMC, as comparações serão realizadas 

em cima do número de investimentos anunciados e confirmados. 

Desta forma, sobre a soma dos valores investidos anualmente na RMC entre 2000 e 

2017, resultou em cerca de US$ 37,32 bilhões, com uma média anual de investimentos de 

cerca de US$ 2,07 bilhões. O montante total durante o período é explicado principalmente por 

maiores valores investidos e somados nos anos de 2000, 2006, 2010, 2011 e 2012. Os 

mesmos se justificam, principalmente, por investimentos de grande montante ligados ao 

Aeroporto de Viracopos, em Campinas, e à Refinaria de Petróleo (REPLAN) em Paulínia, nos 

dois últimos anos, o que será melhor explicitado na parte sobre os municípios.  

A evolução dos investimentos na RMC com os valores somados dos vinte municípios 

ano a ano, se encontram na Gráfico 1.3. 

 

 
Gráfico 1.3 - Investimentos Anunciados e Confirmados na RMC (2000-2017), Em US$ Milhões 

Correntes 
Fonte: Dados da PIESP / SEADE. Elaborado pela Equipe do CEDE. 
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Aqui um adendo, acerca dos valores investidos por Macro Setor, tendo em vista que 

este apresenta maiores diferenças em comparação à análise dos números de investimentos 

adiante. Apesar da RMC ter apresentado um maior número de investimentos ligados 

primeiramente ao Macro Setor de Serviços, depois Indústria, e, posteriormente, Infraestrutura, 

com relação aos Valores, a Indústria se destaca (US$ 17,74 bilhões), depois a Infraestrutura 

(US$ 10,38 bilhões), e depois os Serviços (US$ 9,12 bilhões), como se é de esperar, já que 

investimentos nesses setores normalmente demandam maiores tempos de execução e 

montantes. Tais diferenças, em participações, são explicitadas na Gráfico 1.4. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1.4 - Participação dos Investimentos na RMC, por Macro Setor (2000-2017), separação 

por Número (Unidades) e Valor (US$ Milhões) 
Fonte: Dados da PIESP / SEADE. Elaborado pela Equipe do CEDE. 

 

Já acerca do número total de investimentos observado, a Região Metropolitana de 

Campinas (RMC) passou de 135 no ano 2000, para 70 em 2017, indicando uma queda de 

70,4% entre os dois anos, devido a retrações expressivas nos anúncios e confirmações de 

investimentos anos de 2004, 2005, 2013, 2016 e 2017 (Gráfico 1.5). Separando por períodos, 

percebeu-se distintos momentos, sendo esses de: aceleração nos quatro primeiros anos (2000-

2003); retração em anos e períodos distintos (2004-2005, 2008, 2010, 2013, 2016-2017); 

crescimento em menor patamar (comparativamente ao primeiro período, em 2006, 2007 e 

2009 – crise); ampliação (2011, 2012 e 2015); e, certa estabilidade no ano de 2014.  
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Gráfico 1.5 - Investimentos Anunciados e Confirmados na RMC (2000 – 2017), Em Número de 

Investimentos 
Fonte: Dados da PIESP / SEADE. Elaborado pela Equipe do CEDE.  

 

De modo geral e em média, os investimentos não alcançaram em nenhum outro ano ou 

período o número de investimentos do patamar dos primeiros quatro anos da série 

(principalmente entre 2001 e 2003), com exceção dos anos de 2004, 2012 e 2015 (Gráfico 

1.5), puxados por investimentos estratégicos que serão considerados na análise sobre os 

municípios da RMC. 

A partir dos dados em unidades de Investimentos por ano apresentados no Gráfico 

1.5, têm-se a variação anual dos mesmos, indicando uma volatilidade de movimento ainda 

maior, indicando os períodos em que houve decrescimento dos investimentos. Os números, 

variações e médias (por períodos destacados, na tentativa de comparação) são explicitados no 

Tabela 1.1. 

 

Tabela 1.1: Investimentos na RMC (2000 – 2017), Números, Variação Anual, e Médias 

Respectivas, por Períodos 

135

189

266

227

160

65

88
97

79
90 86

117

167

76 78

121

86

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Anos / 

Períodos 

Total de 

Investimentos (Unid.) 

Variação Percentual 

Anual (%) 

 Média* Por Período 

(Nº e %) 

2000 135 23,85% 

  

204 / 22,5% 

2001 189 40,00% 

2002 266 40,74% 

2003 227 -14,66% 

2004 160 -29,52% 

98 / -12,4% 
2005 65 -59,38% 

2006 88 35,38% 

2007 97 10,23% 
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*Observação: Números médios arredondados. 

Fonte: Dados da PIESP / SEADE. Elaborado pela Equipe do CEDE. 

 

Relembrando os movimentos de expansão do PIB brasileiro no relatório anterior, com 

expansão (2004-2010), desaceleração (2011-2014) e recessão (2014-2016), aqui, e ampliando 

a análise para o período inteiro, de 2000 até 2017, percebemos que o movimento de expansão 

dos investimentos na RMC não segue uma mesma lógica dos investimentos públicos 

explicitada no Gráfico 1.1. Aqui são contemplados tantos os investimentos públicos como os 

privados que foram anunciados e confirmados na RMC, com base nos dados do 

PIESP/SEADE, mas que no período de recessão da economia nacional sofreram importante 

revés, principalmente aqueles direcionados à na indústria.  

Adicionalmente, são analisados os Tipos de Investimentos confirmados, e do total 

dos mesmos entre 2000 e 2017 (2.167 unidades), 1.371 se caracterizam por investimentos de 

Implantação – explicitando um maior volume de novos investimentos, empresas e negócios, 

seguidos de 632 relacionados à Ampliação, 123 em Modernização e 41 em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D). Os percentuais dos tipos de investimentos nos períodos 

considerados se encontram na Gráfico 1.6. Os investimentos de Modernização e P&D tem 

baixa participação no total. 

 

2008 79 -18,56% 

2009 90 13,92% 

107 / 6,8% 

2010 86 -4,44% 

2011 117 36,05% 

2012 167 42,74% 

2013 76 -54,49% 

2014 78 2,63% 

81 / -6,2% 
2015 121 55,13% 

2016 86 -28,93% 

2017 40 -53,49% 

TOTAL 2.167 - - 
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Gráfico 1.6 - Participação dos Tipos de Investimentos Anunciados e Confirmados na RMC 

(2000-2017), Em % 
Fonte: Dados da PIESP / SEADE. Elaborado pela Equipe do CEDE.  

 

Importante lembrar que os tipos de investimento se diferenciam pelos setores que 

predominam em cada município dentro do complexo industrial-territorial da RMC. 

– No ano de 2006, Paulínia recebeu US$ 1,22 bilhão para ampliação e modernização 

da Refinaria da Petrobras, REPLAN.  

– Em 2010, Campinas conseguiu US$ 307 milhões em ampliação de frotas da Trip 

Linhas Aéreas, US$ 740,2 milhões na Construção de Polo de Tecnologia, Pesquisa 

e Processamento de Dados, pelo Santander, além de US$ 150 milhões em 

aquisição de frotas de transporte aéreo de carga pela Absa Cargo Airline.  

– Também em 2010, Paulínia logrou US$ 354,4 milhões devido à construção de 

fábrica da LG Eletronics.  

– Nova Odessa, ainda em 2010, obteve US$ 284,2 milhões na construção de um 

condomínio empresarial privado pela empresa Parque Industrial São Lourenço II. 

– Indaiatuba, naquele ano, amealhou US$ 146,2 milhões na fábrica de redutores da 

SEW-Eurodrive, e US$ 96,6 milhões pela construção de terminal intermodal 

logístico (Ecopátio Campinas) realizado pela EcoRodovias.  

– No ano de 2011, Paulínia foi contemplada com mais US$ 4,5 bilhões para 

ampliação da refinaria REPLAN e Campinas, com mais de US$ 903 milhões em 

investimentos ligados ao transporte aéreo, como por exemplo, a criação da "Trip 

Cargo”, pela Trip Linhas Aéreas.  

– Em 2012, Campinas recebeu US$ 4,6 bilhões em ampliação, reforma e compra de 

equipamentos do/ao Aeroporto Internacional de Viracopos (INFRAERO).  

Ampliação ; 33,4%
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Em resumo, esses são exemplos de investimentos que qualificam e reafirmam o perfil 

econômico da região e que nem todos os municípios da região podem acessar. 

Por fim, antes de entrar na análise dos tipos de investimentos por município, para 

melhor explicitar as cidades que puxaram os investimentos, chegando a observações sobre 

Macro Setores e principais segmentos que vem recebendo aportes, finalizamos esta parte da 

RMC voltando aos números dos investimentos confirmados em cada Macro Setor no período 

considerado (Gráfico 1.7), onde ressaltam-se as unidades investidas em Serviços, 

completando os dados apresentados no Gráfico 1.6. 

 

 

Gráfico 1.7 - Número Total de Investimentos na RMC (2000 - 2017), por Macro-Setor. 
Fonte: Dados da PIESP / SEADE. Elaborado pela Equipe do CEDE.  

 

De um total de 2.170 de investimentos, 63% estão concentrados nos Serviços, 26% na 

Indústria e 11% na Infraestrutura. Em termos de valor (US$), os Serviços têm a menor 

participação percentual, 24,52%, a Infraestrutura tem participação de 27,88% e a Indústria, a 

maior, 47,66%. Isso significa que a maior parte dos investimentos tem menor valor unitário 

relativo. Os Serviços receberam US$ 6,64 milhões por unidade investimento, o de 

Infraestrutura, o mais alto, US$ 45,31 milhões por unidade de investimento e o da Indústria, 

US$ 31,28 milhões por unidade de investimento no período 2000-2017. Assim, apesar da 

Indústria ter o maior valor global e os Serviços, o menor, a Infraestrutura tem o maior valor 

unitário do investimento, o que requereu esquemas de financiamento diferenciados. 

 

 

 

567

229

1375

Indústria nº Infraestrutura nº Serviços nº
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1.4 Direcionamento dos Investimentos por Macro Setor na RMC 

Passando então à caracterização e análise dos municípios da Região Metropolitana de 

Campinas, ressalta-se que do valor total investido entre os anos de 2000 e 2017 (US$ 37,2 

bilhões), somente o município de Campinas concentrou 43,7%, seguida de Paulínia (27,0%), 

somando então mais de 70% de todos os investimentos anunciados e confirmados na RMC 

nestes anos (Ou seja, mais de US$ 26,3 bilhões). Todos os demais municípios da RMC 

somaram 29,3% do total investido, ou seja, cerca de US$ 10,8 bilhões. O Gráfico 1.8 mostra 

os montantes recebidos por cada município da RMC. 

 

 

Gráfico 1.8 - Investimentos Totais por Municípios da RMC: 2000 a 2017, Em US$ Milhões 

Correntes. 
Fonte: Dados da PIESP / SEADE. Elaborado pela Equipe do CEDE. 

 

Quatro de dezoito municípios da RMC somaram mais de 3/5 dos investimentos da 

RMC no período, sendo esses, respectivamente: Sumaré (5,8%), Hortolândia (5,0%), 

Indaiatuba (3,7%) e Americana (3,4%). Os outros quatorze municípios receberam menos de 

2%, sendo que oito deles estão com participações próximas à 0% no total investido em valor.  

Seis municípios concentraram investimentos acima de US$ 1,0 bilhão, pela ordem, 

Campinas (16,2 bilhões), Paulínia (10,0 bilhões), Sumaré (2,1 bilhões), Hortolândia (1,8 

bilhão), Indaiatuba (1,4 bilhão) e Americana (1,2 bilhão). Outros seis municípios 

concentraram investimento entre US$ 500,0 e US$ 720,0 milhões, são eles: Santa Bárbara 
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D’Oeste, Jaguariúna, Valinhos, Itatiba, Vinhedo e Nova Odessa. Cosmópolis e Monte Mor 

tiveram investimentos entre US$ 124,0 e 151,0 milhões. Os demais receberam abaixo de US$ 

90,0 milhões. Na Tabela 1.2, pode-se ver o número de investimento por município. 

 

Tabela 1.2 - Investimentos dos Municípios da RMC: Número e Participação (%), em ordem 

decrescente (2000-2017). 

Município 

Nº de 

Investimentos 

(Und) 

Participação 

(%) 

Campinas 1.072 49,4 

Americana 181 8,3 

Indaiatuba 125 5,8 

Sumaré 125 5,8 

Paulínia 119 5,5 

Hortolândia 103 4,7 

Santa Bárbara d'Oeste 84 3,9 

Valinhos 76 3,5 

Vinhedo 63 2,9 

Itatiba 58 2,7 

Jaguariúna 51 2,3 

Nova Odessa 43 2,0 

Cosmópolis 19 0,9 

Monte Mor 19 0,9 

Santo Antônio de Posse 9 0,4 

Artur Nogueira 8 0,4 

Pedreira 7 0,3 

Holambra 4 0,2 

Morungaba 3 0,1 

Engenheiro Coelho 2 0,1 

Total 2.171 100 

 Fonte: Dados da PIESP / SEADE. Elaborado pela Equipe do CEDE. 

 

Naturalmente, as condições de atratividade de certo número de investimentos 

dependem de um conjunto de condições e a infraestrutura é a principal delas. Depende 

também da característica dos setores, os industriais têm requisitos próprios e os serviços são 

heterogêneos. Percebe-se, assim, que os tipos de investimentos são muito diferenciados entre 

os municípios da região, por isso é preciso entendê-los de forma regionalmente agregada para 

extrair potencialidades. Pelos dados da Tabela 1.2, pode-se ver que os seis primeiros 

municípios recepcionaram 79,5% do número de investimentos na RMC e, só Campinas, quase 

metade deles. Mas não podemos nos contentar com essa primeira impressão. 
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Quando se distribui o número total de investimentos por Macro Setor (Tabela 1.3), 

constata-se que Campinas detém quase 60% dos investimentos no Macro Setor Serviços, mais 

de 55% dos investimentos no Macro Setor Infraestrutura e 22,8% dos investimentos no Macro 

Setor Indústria. Então, podemos dizer algo mais. 

 

Tabela 1.3 - Macro-Setores: Municípios da RMC (2000 a 2017), Em Número de Investimentos. 
Município Indústria % Infraestrutura % Serviços % Total 

Campinas 129 22,8 127 55,5 816 59,3 1.072 

Americana 51 9,0 12 5,2 118 8,6 181 

Sumaré 45 7,9 14 6,1 66 4,8 125 

Indaiatuba 38 6,7 10 4,4 77 5,6 125 

Paulínia 70 12,3 14 6,1 35 2,5 119 

Hortolândia 49 8,6 12 5,2 42 3,1 103 

Santa Bárbara d'Oeste 23 4,1 6 2,6 55 4,0 84 

Valinhos 32 5,6 7 3,1 37 2,7 76 

Vinhedo 31 5,5 3 1,3 29 2,1 63 

Itatiba 24 4,2 3 1,3 31 2,3 58 

Jaguariúna 30 5,3 3 1,3 18 1,3 51 

Nova Odessa 16 2,8 10 4,4 17 1,2 43 

Monte Mor 10 1,8 2 0,9 7 0,5 19 

Cosmópolis 7 1,2 4 1,7 8 0,6 19 

Santo Antônio de Posse 4 0,7 0 0,0 5 0,4 9 

Artur Nogueira 2 0,4 0 0,0 6 0,4 8 

Pedreira 4 0,7 0 0,0 3 0,2 7 

Holambra 0 0,0 0 0,0 4 0,3 4 

Morungaba 0 0,0 2 0,9 1 0,1 3 

Engenheiro Coelho 2 0,4 0 0,0 0 0,0 2 

  567 100,0 229 100,0 1.375 100,0 2.171 
      Fonte: Dados da PIESP / SEADE. Elaborado pela Equipe do CEDE. 

 

No Macro Setor Indústria, quase 74% do número de seus investimentos situam-se em 

12 municípios (exclusive Campinas), sendo, pela ordem, os seguintes: Paulínia, Americana, 

Hortolândia, Sumaré, Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo, Jaguariúna, Itatiba, Santa Bárbara 

d'Oeste, Nova Odessa e Monte Mor. Os quatro primeiros dos 12 municípios respondem por 

38% do número total de investimentos nesse macro setor, enquanto que os oito municípios 

restantes respondem 36%. Esses dados vêm corroborar, através dos investimentos, o perfil 

mais diversificado da economia urbana de Campinas. 

Na RMC como um todo, pode-se ver a evolução do número de investimentos por 

Macro Setor (Gráfico 1.8) no período 2000-2017. A trajetória crescente dos investimentos no 

Macro Setor Serviços, de 44,4% em 2000 para 80% em 2017, só declinando em um ano 
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(2005), quando caiu abaixo dos 40 pp (35,4%). O Macro Setor Infraestrutura declinou 

suavemente no período, saindo de 10,4% em 2000 para 5% em 2017, conseguindo três picos 

mais marcantes em 2005 (27,7%), 2008 (17,7%) e 2014 (19,2%), anos que coincidem com o 

período de expansão dos investimentos brasileiros.  

 

 

Gráfico 1.8 - Participação dos Macro Setores no Número Total de Investimentos Confirmados 

na RMC (2000 - 2017), Em % 
Fonte: Dados da PIESP / SEADE. Elaborado pela Equipe do CEDE. 

 

Já o Macro Setor Indústria apresentou a queda mais acentuada no período, saindo de 

44,4% em 2000 para 15% em 2017, sendo a primeira queda mais acentuada em 2002, quando 

atingiu 20,3%. Houve uma recuperação em 2006 (36,4%) até 2010 (30,2%) e declínio a partir 

de 2013 (23,7%), o que mostra o menor volume de investimento direcionados para a indústria 

no período analisado. 

Por fim, os Quadros 1.2, 1.3 e 1.4, encontrados a seguir, dão uma noção mais clara 

dos tipos de investimentos direcionados por Macro Setor. Separamos os macros setores por 

valor (US$) e por grupamento de municípios. No Grupo A, estão seis municípios que 

receberam investimentos no montante superior a US$ 1,0 bilhão cada um. No Grupo B, estão 

mais seis municípios que receberam investimentos entre US$ 500,0 e US$ 720,0 milhões cada 

um. No Grupo C, estão dois municípios que receberam investimentos entre US$ 124,0 e 151,0 
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milhões cada um. E finalmente, no Grupo D, estão outros seis municípios que receberam 

investimentos abaixo de US$ 90,0 milhões cada um.  

Do ponto de vista estrutural, pela importância setorial dos segmentos que receberam 

investimentos, os grupos A e B estão bastante próximos, pois apresentam setores semelhantes 

quando não iguais, apesar do menor valor dos investimentos recepcionados pelos municípios 

no Grupo B comparativamente ao A. Porém, não são os municípios que importam para a 

análise, mas o peso dos principais investimentos por Macro Setor para a RMC. Nesse sentido, 

12 dos 20 municípios que compõem a região formam o que podemos denominar de Complexo 

Territorial-Setorial (CTS) da RMC. 

A indústria é peça chave deste CTS porque sem ela não há como a região avançar sua 

divisão do trabalho: com Campinas sendo o centro de uma economia urbana diversificada e os 

setores produtivos dos demais municípios entendidos como espaços articulados do Complexo. 

Entretanto, como se nota, a participação dos setores/segmentos produtivos em alguns 

municípios não apresenta o mesmo peso nem capacidade de adensamento industrial, quando 

observamos os Macro Setores descritos nos quadros. 
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Quadro 1.2 - Direcionamento dos Investimentos por Macro Setor: Grupo A (acima de US$ 1,0 bilhão). 

MACRO SETOR Campinas Paulínia Sumaré Hortolândia Indaiatuba Americana 

INDÚSTRIA 

 

US$ 15,75 bilhões 

Máquinas e 

Equipamentos, 

Aditivos de uso 

industrial, 

Pneumáticos, 

Componentes 

eletrônicos, Alimentos 

e bebidas, 

Automóveis, Tratores, 

Refino de Petróleo, 

Produtos Químicos e 

Farmacêuticos. 

Fabricação de 

Produtos Químicos, 

Refino de Petróleo e 

Álcool, Embalagens, 

Defensivos Agrícolas, 

Fibras Artificiais 

Automotivo, Produtos 

Químicos, Alimentos e 

Bebidas, Borracha e 

Plástico, Fabricação de 

tintas, Adubos, 

Sorvetes.   

Máquinas e 

Equipamentos, 

Produtos 

Farmacêuticos, Refino 

de Petróleo, Alimentos 

e Bebidas, 

Equipamentos de 

Transporte, 

Automóveis, 

Medicamentos. 

Automotiva, Papel e 

Celulose, Máquinas e 

Equipamentos, 

Materiais Elétricos 

Têxtil, Produtos 

Químicos, Borracha e 

Plástico / 

Pneumáticos, 

Alimentos e Bebidas, 

Máquinas e 

Equipamentos. 

INFRAESTRUTURA 

 

US$ 9,21 bilhões 

Serviços de uso 

público (água, 

saneamento, energia), 

Transportes de Cargas 

e Passageiros. 

Concessionária de 

rodovias, Atividades 

Auxiliares de 

Transporte, 

Saneamento  

Transporte Terrestre, 

Atividades Auxiliares 

de Transporte, 

Telecomunicações, 

Captação e tratamento 

de água. 

Eletricidade, 

Telecomunicações, 

Saneamento, 

Transporte Terrestre, 

Captação de Água, 

Transporte de 

Passageiros. 

Atividades Auxiliares 

aos Transportes, 

Captação de água, 

Serviço de Esgoto, 

Telecomunicações, 

Eletricidade, 

Saneamento, 

Transporte Terrestre, 

Transporte aéreo de 

carga, Rodoviário de 

passageiros e 

Distribuição de 

Energia Elétrica. 

 Transporte aéreo e 

terrestre de carga, 

transportes terrestres, 

eletricidade, 

telecomunicações. 

SERVIÇOS 

 

US$ 8,10 bilhões 

Comércio (Atacadista 

e Varejista), 

Restaurantes, 

Atividades 

imobiliárias, Hotéis, e 

muitos outros. 

Serviços relacionados 

a P&D (maioria), 

Comércio Atacadista. 

Comércio Varejista e 

Atacadista, Gestão e 

administração de 

propriedades 

imobiliárias, Alugueis 

de Máquinas e 

equipamentos,  

Atividades 

Imobiliárias, 

Alojamento e 

Alimentação, 

Comércio Varejista, 

Restaurantes. 

Serviços de Saúde, 

Educação, Comércio 

Varejista, Alojamento 

e Habitação, Hotéis e 

similares, 

Restaurantes.  

 Comércio Atacadista 

e Varejista, Atividades 

Financeiras, Serviços 

relacionados à 

Educação e Saúde. 

Fonte: Dados da PIESP / SEADE. Elaborado pela Equipe do CEDE. 
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Quadro 1.3 - Direcionamento dos Investimentos por Macro Setor: Grupo B (entre US$ 500,0 e US$ 720,0 milhões). 

MACRO SETOR 
Santa Bárbara 

d'Oeste 
Jaguariúna Valinhos Itatiba Vinhedo Nova Odessa 

INDÚSTRIA 

 

US$ 1,77 bilhão 

Máquinas e 

Equipamentos, Têxtil, 

Fabricação de 

Máquinas - 

ferramentas, Peças e 

partes para veículos 

automotores, Motores 

e turbinas. 

Máquinas e 

Equipamentos, 

Eletrônicos, 

Automotivo, 

Alimentos e Bebidas,   

Papel e celulose, 

Automotiva, Produtos 

químicos, Produtos 

farmacêuticos, 

Alimentos e Bebidas, 

Máquinas e 

equipamentos, 

Fabricação de 

Aditivos de Uso 

Industrial, Motores, 

Geradores.     

Produtos Químicos, 

Borracha, Têxtil, 

Máquinas e 

Equipamentos, 

Fabricação de resinas 

termoplásticas, 

Laminados de aço, 

Materiais elétricos.   

 Máquinas, 

Cosméticos, 

Alimentos e Bebidas, 

Produtos Químicos, 

Produtos de metal, 

Borracha e plástico.  

Fabricação de cerveja, 

Automotivo, Têxtil, 

Máquinas e 

Equipamentos.  

INFRAESTRUTURA 

 

US$ 1,04 bilhão 

Telecomunicações, 

Transporte Terrestre e 

Atividades Auxiliares 

ao transporte. 

Outros transportes 

terrestres, 

Eletricidade, 

Atividades aux. de 

transportes 

Eletricidade, Captação 

e tratamento de água e 

Transporte Terrestre, 

Concessão 

Rodoviária. 

Captação e tratamento 

de água e esgoto, 

Geração de energia e 

Concessão Rodoviária. 

Concessão Rodoviária, 

Telecomunicações e 

Atividades Auxiliares 

de Transportes. 

Captação de água e 

esgoto, Gestão de 

esgoto, Transmissão 

de energia elétrica, 

Saneamento, 

Transporte Terrestre. 

SERVIÇOS 

 

US$ 913,04 milhões 

Comércio Varejista e 

Atacadistas, Serviços 

de Gestão Imobiliária, 

Serviços de educação. 

Agricultura, Pecuária 

e Serviços 

relacionados 

(Expansão da 

produção de 

avestruzes), Comércio 

Varejista, Atividades 

imobiliárias, 

Restaurantes. 

Serviços de Educação, 

Alojamento e 

Alimentação. 

Serviços de Saúde, 

Educação, Comércio 

Varejista e Atacadista, 

Atividades 

Recreativas, 

Parques de diversão, 

Comércio Varejista, 

Atividades 

Imobiliárias, 

Alojamento e 

Alimentação. 

Restaurantes, Varejo, 

Atividades 

Imobiliárias 

Fonte: Dados da PIESP / SEADE. Elaborado pela Equipe do CEDE. 
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Quadro 1.4 - Direcionamento dos Investimentos por Macro Setor: Grupo C (entre US$ 124,0 e 151,0 milhões). 

MACRO SETOR Cosmópolis Monte Mor 

INDÚSTRIA 

 

US$ 131,16 milhões 

 Fabricação de tecidos e adubos, Refino de Petróleo, 

Têxtil, Produtos Farmacêuticos 

Papel e Celulose, Minerais não metálicos, Produtos de 

Metal, Fabricação de Adubos e Fertilizantes. 

INFRAESTRUTURA 

 

US$ 76,72 milhões 

 Concessão de Transporte terrestre, Telecomunicações, 

Transporte terrestre e Eletricidade. 
Saneamento, Concessão rodoviária.   

SERVIÇOS 

 

US$ 67,48 milhões 

Comércio Varejista, Intermediação Financeira, 

Serviços de P&D, Criação de avestruzes (Sob CNAE 

"Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados"). 

Comércio Varejista, Serviços Pessoais, Serviços 

Hospitalares e de Educação. 

Fonte: Dados da PIESP / SEADE. Elaborado pela Equipe do CEDE. 

 

Quadro 1.5 - Direcionamento dos Investimentos por Macro Setor: Grupo D (abaixo de US$ 90,0 milhões). 

MACRO SETOR Artur Nogueira 
Santo Antônio de 

Posse 
Engenheiro Coelho Holambra Pedreira Morungaba 

INDÚSTRIA 

 

US$ 83,90 milhões 

Móveis, Máquinas e 

Equipamentos. 

Fabricação de 

Defensivos Agrícolas, 

Componentes 

Eletrônicos, Produção 

de Produtos Químicos. 

Alimentos e Bebidas e 

Automotiva. 
SI 

Fabricação de 

revestimentos - tipo 

azulejo, Minerais não 

metálicos, Maquinas e 

materiais eletrônicos, 

Produtos químicos.  

SI 

INFRAESTRUTURA 

 

US$ 49,08 milhões 

Concessão de 

Rodovias e Serviços 

Relacionados. 

SI SI SI SI Telecomunicações 

SERVIÇOS 

 

US$ 43,16 milhões 

 Serviços de Saúde, 

Sociais, Serviços 

ligados à Transporte, 

Atividade Imobiliária 

e Comércio Varejista. 

Comércio Atacadista, 

Intermediação 

Financeira, 

Agricultura, Pecuária e 

Serviços Relacionados 

(Estação Experimental 

de Pesquisas sobre 

Sementes Hibridas).  

SI 

Agricultura, Pecuária e 

Serviços relacionados 

(Melhoramento, Testes 

e análises clínicas - 

laboratório de análise 

de sementes e centro 

de tecnologia) 

Comércio Varejista e 

Serviços de Educação.  
Educação 

Fonte: Dados da PIESP / SEADE. Elaborado pela Equipe do CEDE. 

SI = sem informação sobre investimentos. 
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1.5 Síntese 

A análise dos investimentos anunciados e confirmados na RMC mostra que há um 

tecido indústria exposto a descontinuidades na Região Metropolitana de Campinas. Sobre 

esse, atenta-se a uma maior reflexão acerca de sua importância, haja visto que a indústria 

continua sendo a principal característica da economia regional da RMC, e é, por isso, 

necessário ter atenção às tendências que acentuam as tais descontinuidades nos próximos 

anos, para que a região não perca rapidamente seu dinamismo, através do processo de 

desindustrialização precoce8. 

Nos referimos especialmente à retomada dos investimentos que qualificam os 

requisitos econômicos e espaciais da segunda maior região industrializada do país, depois da 

RM São Paulo, mas que, ainda, possui baixos investimentos em modernização e em P&D, que 

são direcionamentos fundamentais para manutenção e/ou ampliação do dinamismo 

econômico e social da RMC. Como evidenciado nos dados apresentados, foram exatamente 

estes dois itens os que receberam menor atenção desde o início dos anos 2000, com base na 

série histórica em análise neste capítulo, em um cenário onde os mesmos se colocam de 

fundamental importância para vislumbrar perspectivas mais positivas em termos de 

desenvolvimento da região para os próximos anos e décadas. 

Por fim, cabe mencionar a importância da ampliação dos investimentos no Macro 

Setor Serviços em todos os grupos acima citados — especialmente os de comércio varejista e 

atacadista, atividades imobiliárias e serviços de saúde e educação e financeiros —, bem como 

o aumento da participação privada no Macro Setor Infraestrutura, de uso especificamente 

privado, pois este se caracteriza pelo avanço da conectividade física da RMC — destacam-se 

os serviços de transporte terrestre e aéreo, eletricidade e comunicações, saneamento e 

concessionários privados em serviços de natureza pública (rodovias, telecomunicações etc.) 

—, fortalecendo as atividades terciárias do município-polo (Campinas) perante os demais. 

  

 

  

                                                 
8 Sobre a ideia de desindustrialização precoce, ver Cano (2012). 
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2.1 Introdução 

Apresentam-se neste capítulo as principais tendências na geração de receitas e 

alocação de despesas nos municípios da região, relacionando-as com os cenários prospectivos 

propostos neste trabalho: recuperação lenta, estagnação, piora do quadro econômico.  

É possível encontrar dois fatores determinantes do atual comportamento das finanças 

públicas municipais brasileiras nas últimas duas décadas. O primeiro diz respeito ao caráter 

descentralizado da Constituição Federal de 1988, que atribuiu aos municípios autonomia 

político, administrativa e financeira, com ênfase na necessidade de arrecadação própria, mas, 

com o passar do tempo, resultou também na atribuição de maior responsabilidade sobre as 

despesas, limitando gastos, e sobre os serviços públicos, repassando aos municípios 

atribuições de instância federal ou estadual, como por exemplo, nas áreas de educação e 

habitação.  

Ainda como parte dos desdobramentos da Constituição, viu-se a necessidade de maior 

controle das contas públicas, recomendação típica do debate econômico dos anos 1990, 

formalizada no ano 2000, sob a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabeleceu os 

limites para as despesas e o endividamento no exercício e passou a exigir a transparência das 

contas públicas e o estabelecimento de metas fiscais municipais. A bibliografia especializada 

sobre o tema aponta que a Constituição de 1988 e a LRF ensejaram mudanças substanciais no 

modelo de administração orçamentária dos municípios, melhorias no âmbito da transparência 

das finanças municipais e redução do endividamento.  

A receita atualmente é composta pela arrecadação dos tributos municipais9 pela 

contribuição de melhoria e taxas dos serviços municipais, pela cota-parte do ICMS10 e do 

IPVA e pelas transferências dos diversos entes governamentais: municípios, estados e União.  

A crítica usualmente feita a este modelo de gestão recai sobre a dependência que os 

municípios, principalmente os de menor tamanho populacional, têm das transferências 

intergovernamentais, pois sua capacidade de arrecadação própria é muito limitada para prover 

as despesas municipais correntes. Destaca-se também o comportamento que a arrecadação 

própria municipal assume no cenário de crise, pois uma vez que os impostos de repasse 

                                                 
9 Principalmente o Imposto sobre Serviço (ISS), o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e o 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).  
10  A União repassa ao Estado 75% do valor arrecadado por ele como compensação pelas perdas decorrentes da 

desoneração do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, de produtos primários e 

semimanufaturados remetidos ao exterior e este repassa ao município 25% deste total. Disponível em 

(http://portalamm.org.br/tributario-os-municipios-e-a-arrecadacao-das-receitas-proprias/).  

http://portalamm.org.br/tributario-os-municipios-e-a-arrecadacao-das-receitas-proprias/
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municipal variam proporcionalmente ao nível da atividade econômica, eles se contraem 

fortemente nos períodos de crise, dificultando qualquer intervenção governamental para 

estimular a economia e a gestão financeira dos municípios.  

 

Figura 2.1 - Composição das Receitas Municipais 

 

 

O segundo elemento que determinou o comportamento das contas públicas foi o ciclo 

econômico. Durante o período de crescimento econômico, até 2014, aproximadamente, os 

municípios estiveram em situação fiscal confortável devido à expansão da base tributária e, 

consequentemente, elevação da arrecadação. A mudança no cenário econômico reverteu este 

quadro, principalmente pela diminuição da produção e venda de mercadorias, queda no setor 

de serviços e desaquecimento do mercado imobiliário, o que impactou diretamente sobre a 

arrecadação de ICMS, ISS e ITBI. O IPTU foi o imposto cuja arrecadação sofreu menos 

variações no período, devido à dificuldade de manejá-la sem contrariar interesses e gerar 

desgaste político junto à população local.  

Além dos determinantes econômicos, no aspecto político é importante ressaltar as 

seguintes mudanças: a possibilidade de outorgar descontos nos impostos municipais, somado 

ao cenário de reestruturação da cadeia produtiva,11 disseminou entre os municípios a prática 

                                                 
11 Após a crise dos anos 1970, as empresas internacionais alteraram a forma como organizavam sua produção: ao 

invés de instalarem em cada país de atuação plantas produtivas que realizassem todo o processo produtivo, elas 

dividiram o processo produtivo, alocando-os em diferentes países ou terceirizando atividades.  
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de redução ou isenção de impostos para atrair empresas para a região. Esta competição entre 

as cidades passou a “corroer” as contas públicas e criar brechas para a renúncia fiscal. 

Pensando em como minimizar os efeitos da “guerra fiscal” entre municípios, o 

Governo Federal estabeleceu algumas medidas para coibi-la, como, em 2003, o 

estabelecimento da taxa mínima de 2% para cobrança do ISS e, em 2018, a mudança na base 

de cálculo para alguns serviços, passando a cobrá-lo no destino, ou seja, onde o serviço é 

executado, rompendo com a possibilidade de estimular-se a localização da base fiscal em 

municípios onde o serviço não é prestado. Um segundo fator importante foi a criação da 

Frente Nacional de Prefeitos, que representa uma entidade capaz de negociar as demandas 

municipais diretamente com a União, respondendo ao enfraquecimento da articulação dos 

municípios com os estados e a união. Foi somente a partir desta articulação que se tornou 

possível a renegociação do repasse dos impostos federais e o aumento da alíquota de ICMS e 

da contribuição do IR e do IPI na formação do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).  

Os estados brasileiros também sofreram com o desaquecimento da economia. Além da 

perda da capacidade produtiva, a deterioração da capacidade de gestão financeira acabou 

resultando na perda de representatividade administrativa frente o aumento da importância 

federativa dos municípios, da dificuldade de arrecadação e do endividamento dos estados a 

partir da Lei de Responsabilidade Fiscal. Prospectivamente julgamos que esta dificuldade 

pode acentuar-se se for concretizada a extensão da Emenda Constitucional 95/201612 aos 

estados.  

O cenário torna-se positivo quando comparamos São Paulo aos outros estados da 

federação, pois ele foi o único que conseguiu manter sua Receita Corrente Líquida (RCL) 

positiva e a cima dos gastos não financeiros, após a reversão do ciclo econômico, apesar de 

apresentar uma diminuição relativa. A tendência futura, no entanto, é de que, para compensar 

a queda na RCL, São Paulo também reduza ou corte seus investimentos, como afirma 

LOPREATO (2018).  

2.2 As contas públicas na RMC 

A Região Metropolitana de Campinas é composta por municípios com diferentes bases 

de arrecadação devido aos diferentes níveis de atividade econômica e do tamanho de sua 

população. Para absorver esta descontinuidade e apresentar os dados de maneira mais 

objetiva, dividimos as 20 cidades que compõem a região metropolitana em três grupos de 

                                                 
12 Antes conhecida como PEC 241, aprovada em 2016, e que fixa o teto das despesas federais determinado pelos 

gastos do ano anterior acrescido da inflação.  
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acordo com dois fatores: o número de habitantes em 2017 (SEADE, 2017) e o Valor 

Adicionado Fiscal (VAF) em 201213. Desta maneira, os municípios estão agregados de acordo 

com o tamanho de sua base tributária em tamanho da população (entre 100 mil e 500 mil e 

mais de 500 mil habitantes) e o dinamismo de sua atividade econômica de acordo com o valor 

do VAF em três faixas: até 3 bilhões, de 3 bilhões a 10 bilhões e acima de 3 bilhões.  

Na maioria dos casos, o tamanho populacional do município é compatível ao seu 

VAF, com exceção de Itatiba, que possui VAF correspondente ao da faixa do primeiro grupo, 

apesar da população ser compatível à do segundo. Exceção também seja feita a Jaguariúna e 

Vinhedo, que, apesar de pequenos em termos populacionais, são municípios com grande 

atividade econômica. Além desses, Paulínia, que, apesar de ser uma cidade pequena, é muito 

rica devido à atividade petroquímica, sendo por isso um caso particular. Campinas é também 

um caso particular tanto pelo tamanho da população quanto pelo valor do VAF, superiores a 

todos os demais.  

Reconhecemos que a classificação de municípios nesses grupos acaba por esconder 

algumas especificidades e diferenças entre eles, as quais serão sempre ressaltadas quando se 

julgar necessário. A Tabela 2.1 apresenta esta classificação que se fará presente ao longo do 

capítulo.  

 

Quadro 2.1 - Classificação dos municípios da RMC por grupo 

Grupo I Grupo II 
Casos 

individuais  

Artur Nogueira  Americana  Campinas  

Cosmópolis Hortolândia  Paulínia 

Holambra Indaiatuba 

 Engenheiro Coelho  Santa Barbara do Oeste  

 Itatiba Sumaré  

 Monte Mor  Valinhos  

 Nova Odessa  Jaguariúna  

 Pedreira  Vinhedo  

 Morungaba  

  Santo Antônio de Posse      
Fonte: Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

                                                 
13 O último dado disponível sobre o VAF dos Municípios da RMC é 2012.  
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A apresentação dos dados será feita em dois períodos: 2002-2011 e 2013-201614. Há 

uma dificuldade de acesso à série continuada dos indicadores, portanto, para o primeiro 

período, utilizamos os dados disponíveis na Fundação SEADE, que são compostos pela base 

de dados do FINBRA (Relatório de Finanças do Brasil) e corrigidos pelo IGP-DI15. O 

segundo conjunto de dados foi obtido diretamente da Secretaria do Tesouro Nacional, através 

do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (SICONV), 

sem nenhum tratamento das bases. Nós agregamos as contas municipais e o fizemos em 

termos nominais, por isso, enquanto os dados do período 2002-2011 são apresentados em 

reais de 2017, para o período 2013 e 2016, os dados são apresentados em valores correntes. 

Para contornar estes problemas, realizamos algumas alterações metodológicas que serão 

ressaltadas quando necessário.   

A escolha dos indicadores, contas e dados relevantes à pesquisa partiu do estudo 

realizado para o Estado de São Paulo em 2006 (CANO, et al. 2006), no qual já se 

apresentavam algumas tendências gerais para o comportamento das finanças estaduais e da 

RMC e de pesquisas anteriores realizadas pelo CEDE/IE/UNICAMP.  

 

2.3 Indicadores de evolução: Receitas e Despesas 

2.3.1 Receitas 

O objetivo desta seção é destacar as principais tendências de comportamento das 

Receitas Orçamentárias, doravante Receita, da Região Metropolitana de Campinas. Seu 

cálculo é explicado pelo organograma elucidado na Figura 2.2.  

 

                                                 
14 Devido à mudança de metodologia no cálculo da série e ao nosso acesso às contas municipais restrito aos 

portais governamentais, não obtivemos os dados de 2012.   
15 O IGP-DI é o índice geral de preços calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Ele mede a variação de preços 

em geral na economia, e é composto por uma média ponderada dos seguintes índices: Índice de Preços ao 

Produtor Amplo, antigo Índice de Preços por Atacado (IPA), com peso de 60%; Índice de Preços ao 

Consumidor (IPC), medido no Rio de Janeiro e em São Paulo, com participação de 30%; e Índice Nacional de 

Custo da Construção (INCC), com peso de 10%. O conceito de DI refere-se à variação de preços que afetam 

atividades econômicas relativas à produção nacional e às importações. (Fonte: 

https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/igp-di - Acessado em 2018)  

https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/igp-di%20-%20Acessado%20em%202018


38 

 

Figura 2.2 - Composição das Receitas Públicas 

 
Fonte: Elaborado pela equipe do Cede/IE/UNICAMP. 

 

No que compete à evolução da receita, a avaliação do seu crescimento per capita para 

o total da RMC segue uma tendência de crescimento.   

 

 

Gráfico 1.1 – RMC: Receita per capta em reais de 2017 (2002 – 2011). 
Fonte: SEADE, 2018. Elaborado pela equipe do Cede/IE/UNICAMP. 

 

Para avaliar o tipo de incremento da Receita, na Tabela 2.1 é possível identificar a 

composição da receita total da RMC entre as correntes e as de capital. As receitas correntes 

são provenientes das atividades em que o Estado atua diretamente na produção ou exploração 

do seu patrimônio próprio e de transferências destinadas ao atendimento das despesas 

correntes, enquanto as receitas de capital provem das operações de crédito, alienação de bens, 

amortização de empréstimos ou de transferências destinadas ao atendimento das despesas de 
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capital. Ao longo da última década houve uma redução da capacidade de investir, o que 

explica o baixo desempenho desta fonte de receitas, como indica a tabela.  

 

Tabela 1.1 - Composição da Receita Total da RMC: 2002 - 2016 

 
Receitas correntes Receita de capital 

2002 93,4% 6,6% 

2003 98,3% 1,7% 

2004 96,9% 3,1% 

2005 96,5% 3,5% 

2006 95,8% 4,2% 

2007 95,3% 4,7% 

2008 97,9% 2,1% 

2009 98,7% 1,3% 

2010 99,4% 0,6% 

2011 98,0% 2,0% 

2012 - - 

2013 - - 

2014 99,9% 0,1% 

2015 100,0% 0,0% 

2016 99,7% 0,3% 

               Fonte: SINCOVI, 2018, SEADE, 2018. Elaborado pela equipe do Cede/IE/UNICAMP 

 

A diminuição no ritmo de crescimento das receitas municipais é resultado da 

diminuição da participação das transferências intergovernamentais na composição da receita 

total, o que significa um aumento da participação da arrecadação própria na composição da 

receita corrente durante o período. Entre os entes que compõem as transferências aos 

municípios, destacamos a alta participação das transferências estaduais, que representam 70% 

das transferências totais e quase 40% da receita total (Gráfico 2.2).   
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Gráfico 2.2 - Composição das Transferências para a RMC: percentual do total acumulado entre 

2002 e 2013. 
Fonte: SICONV, 2018, SEADE, 2018. Elaborado pela equipe do Cede/IE/UNICAMP 

 

Ao comparar as receitas por grupos de municípios, se percebe que, quanto menor o 

município em termos populacionais, maior o peso das transferências intergovernamentais em 

sua composição orçamentária. No Gráfico 2.3 as transferências intergovernamentais são 

apresentadas em relação à participação no VAB para cada grupo. O maior índice para o 

Grupo 1 e principalmente o pico que se observa entre 2013 e 2014 são explicados pelo 

aumento das transferências para Pedreira e Santo Antônio de Posse, que mantiveram o VAB 

constante, como atesta o Gráfico 2.4. Apesar dos índices para Paulínia serem modestos, eles 

escondem o fato do município ser o que recebe percentualmente a maior parte dos recursos 

transferidos para a região, o qual é balanceado pelo alto VAB do município, como 

demonstrado pela Tabela 2.5 a seguir.   
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Gráfico 2.3 - Evolução da participação das transferências intergovernamentais em relação ao 

VAB: Campinas e Paulínia, 2002-2011; 2013-2016. 

* Entre 2002 e 2011 comparou-se o total de transferências com o VAB, ambos em valores de reais de 2017. Para o segundo 

período calculou-se a mesma proporção em valores reais. 

Fonte: SINCOVI, 2018, SEADE, 2018. Elaborado pela equipe do Cede/IE/UNICAMP. 

 

 

 

Gráfico 2.4 - Transferências para municípios do Grupo 1: 2011 - 2015 
Fonte: SICONV, 2018, SEADE, 2018. Elaborado pela equipe do Cede/IE/UNICAMP 

 

As altas transferências para Paulínia e Campinas provavelmente estão relacionadas 

com o financiamento de algum projeto específico à área petroquímica16.  

                                                 
16 Esses municípios são considerados no cálculo do Total Recebido de Participações Governamentais (Royalties 

+ Part. Especial + Fundo) pela produção de petróleo no estado de São Paulo. Ver SECRETARIA DE 
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O grupo 1 apresenta maior participação nas transferências, o que é condizente com a 

política tributária que se propõe a beneficiar os menores municípios, cuja capacidade de 

arrecadação costuma a ser menor. É possível vislumbrar ainda pelo Gráfico 2.5 a tendência 

de queda de participação deste componente da despesa para todos os grupos e municípios.  

 

 

Gráfico 2.5 – Participação percentual das Transferências intergovernamentais no total das 

Receitas - RMC: 2002 - 2013; 
Fonte: SINCOVI, 2018, SEADE, 2018. Elaborado pela equipe do Cede/IE/UNICAMP. 

 

A Tabela 2.2 nos mostra a fonte governamental das transferências, nela percebe-se 

que a participação das despesas estaduais avança em sentido crescente do Grupo 1 à Paulínia, 

ou seja, enquanto o grupo 1 depende em cerca de 30% das transferências da União e 45% do 

estado (com exceção do ano de 2013, como efeito do aumento das transferências para 

Pedreira e Santo Antônio de Posse), o Grupo 2 depende de algo em torno de 25% da União e 

55% do estado; em Campinas e Paulínia este percentual é mais elevado: entre 65% do estado 

para Campinas e 22% da união, com exceção dos anos de 2005 e 2013.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
ENERGIA E MINERAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (2018). Informe das Participações 

Governamentais de Petróleo e Gás Natural do Estado e Municípios de São Paulo – Ano base 2017, p.26. 
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Tabela 2.2 - Participação das transferências da União e do estado no total de transferências 

intergovernamentais por grupo de municípios da RMC: 2002 - 2016 

Ano 
Grupo 1  Grupo 2  Campinas  Paulínia  

União  Estado  União  Estado  União  Estado  União  Estado  

2002 30,6% 48,4% 25,6% 61,9% 
    

2003 32,2% 49,6% 28,6% 60,8% 21,8% 69,5% 4,9% 93,1% 

2004 31,2% 45,3% 27,1% 60,9% 22,6% 67,8% 4,6% 93,3% 

2005 35,4% 45,4% 28,2% 59,7% 7,8% 66,2% 4,7% 93,2% 

2006 34,3% 48,1% 25,8% 61,8% 21,8% 68,8% 4,2% 93,4% 

2007 34,5% 44,3% 26,0% 61,7% 20,6% 66,9% 4,6% 92,4% 

2008 33,6% 42,8% 25,7% 59,3% 21,6% 66,0% 3,7% 92,6% 

2009 34,9% 42,1% 25,5% 57,8% 22,6% 64,5% 3,0% 92,5% 

2010 31,5% 42,4% 22,9% 59,9% 22,1% 63,0% 8,6% 85,7% 

2011 33,6% 41,5% 24,3% 58,6% 22,5% 62,7% 6,1% 88,8% 

2013 28,6% 71,4% 12,3% 65,7% 5,1% 94,9% 5,1% 94,9% 

2014 34,5% 43,2% 27,2% 55,1% 22,1% 63,9% 22,1% 63,9% 

2015 34,1% 44,5% 27,0% 53,4% 21,9% 64,3% 21,9% 64,3% 

2016 36,5% 43,2% 28,1% 52,8% 22,7% 63,2% 22,7% 63,2% 

Fonte: SICONV, 2018, SEADE, 2018. Elaborado pela equipe do Cede/IE/UNICAMP. 

 

É possível identificar como se distribuiu o total de transferências intergovernamentais 

da RMC nos períodos destacados entre os municípios que compõem os grupos e entre 

Campinas e Paulínia no Quadro 1. Do total das transferências intergovernamentais para a 

região metropolitana, a grande parcela concentra-se nos municípios do Grupo 2 e em 

Campinas. Entre os grupos destaca-se, no Grupo 1, a porcentagem recebida por Itatiba maior 

do a média para os outros municípios, enquanto que, no grupo 2, a distribuição é bem 

repartida entre os diferentes municípios, fato este nem sempre positivo, pois lembramos que 

entre os municípios que compõem este grupo há diferenças em termos de tamanho 

populacional e base tributária.  
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Tabela 2.3 - Distribuição relativa das transferências intergovernamentais entre os municípios em 

relação ao total do grupo e de Campinas e Paulínia em relação ao total para a RMC 

Município  
 

2002-2011  2013-2016 

Grupo União  Estado União  Estado  

Grupo 1 / Total   21% 9% 23% 11% 

Artur Nogueira 1 11% 7% 11% 9% 

Cosmópolis 1 14% 11% 13% 11% 

Engenheiro Coelho 1 5% 4% 6% 5% 

Holambra 1 4% 5% 5% 8% 

Itatiba 1 23% 28% 22% 33% 

Monte Mor 1 12% 16% 13% 22% 

Morungaba 1 5% 3% 4% 4% 

Nova Odessa 1 12% 16% 10% 21% 

Pedreira 1 9% 8% 10% 10% 

Santo Antônio de Posse 1 6% 3% 6% 6% 

Grupo 2 / Total   48% 37% 45% 36% 

Americana 2 19% 18% 15% 9% 

Hortolândia 2 16% 13% 14% 16% 

Indaiatuba 2 17% 14% 16% 14% 

Jaguariúna 2 5% 13% 6% 13% 

Santa Bárbara d'Oeste 2 14% 9% 15% 11% 

Sumaré 2 15% 16% 16% 9% 

Valinhos 2 9% 10% 10% 19% 

Vinhedo 2 5% 8% 8% 10% 

Campinas / Total 

 

26% 27% 28% 29% 

Paulínia / Total   5% 37% 4% 24% 
Fonte: SINCOVI, 2018, SEADE, 2018. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

A análise das transferências intergovernamentais na RMC nos revela que quanto 

menor a população do município em relação à base tributária mais dependente das 

transferências do estado ele se torna. Todavia, a maior parte do valor transferido se concentra 

de forma predominante nos municípios economicamente mais dinâmicos.   

Esta situação torna-se conflituosa quando analisamos as perspectivas de 

comportamento das finanças estaduais, cuja deterioração da base tributária repercutirá 

provavelmente na redução das transferências, o que aponta para a necessidade destes 

municípios convergirem para a estratégia de negociação direta com a União. Em um contexto 

de controle orçamentário em todas as esferas administrativas é preciso pensar estratégias de 

fortalecimento da Região Metropolitana como ente capaz de dialogar diretamente com o 

estado e a União nas negociações futuras, reforçando seu papel na Frente dos Prefeito.  

Os diferentes comportamentos orçamentários atentam para que se busque soluções 

integradas para a região levando-se em conta as diferenças entre seus municípios e os 
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municípios menores, que têm menor poder de negociação e a maior dependência das 

transferências.  

Para completar a avaliação sobre o comportamento das receitas, é necessário averiguar 

o comportamento da arrecadação própria, a qual só faz sentido a partir análise dos impostos e 

parâmetros que compõe cada tipos de receita, esta informação está organizada na Figura 2.3.  

 

Figura 2.1 - Composição da Base Tributária por tipos de receita: principais repasses e impostos 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do Cede/IE/UNICAMP. 

 

Dentre os impostos e repasses que compõem a arrecadação municipal, vamos tratar 

nesta sessão do ISS e ICMS pois são aqueles cuja variação foi mais oscilante para os 

municípios brasileiros, o ITR e o IPTU serão avaliados mais detalhadamente na sessão sobre 

os vetores de expansão urbana, pois são impostos relacionados entre si, que dependem mais 

diretamente das transformações urbanas do que do nível da atividade econômica.   

No que compete a arrecadação do ICMS, já mencionamos que a cota-parte transferida 

do estado ao município depende da contribuição deste no VAF do estado, da sua população e 

de seu tamanho físico17. No Relatório 2, avaliamos que a relação entre o VAF da RCM e do 

                                                 
17 Do total da arrecadação do ICMS, 75% constituem receita dos estados e 25% dos municípios. Desde 1994, os 

critérios de distribuição no Estado de São Paulo da cota-parte do ICMS correspondente aos municípios são os 

seguintes: Valor Adicionado: 76,0%, com base na relação percentual entre o valor adicionado ocorrido em 

cada município e o valor total do Estado pela média dos dois exercícios anteriores ao da apuração; População: 

13,0%, com base na relação percentual entre a população de cada município e a população total do Estado, de 

acordo com o último recenseamento demográfico geral, realizado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE; Receita Tributária Própria Municipal: 5,0%, com base na relação percentual 

entre o valor da receita tributária própria de cada município e a soma das receitas tributárias próprias de todos 

os municípios paulistas; Área Cultivada: 3,0%, com base no percentual entre a área cultivada de cada 

município e a soma de todas as áreas cultivadas do Estado, existentes no exercício anterior; Área Inundada - 

Reservatórios de Água para Geração de Energia Elétrica: 0,5%, com base no percentual entre a área dos 

reservatórios de água de cada município e a soma das áreas de todos os reservatórios do Estado, existentes no 
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Territorial Urbano 

(IPTU). 

Transferências 
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Estado de SP girava em torno de 12%, com variações no tempo pouco expressivas em torno 

deste valor. Comparando a evolução da arrecadação do estado de São Paulo e os valores 

recebidos pela RMC, percebemos que a queda abrupta de arrecadação em 2010 pelo estado de 

São Paulo não prejudicou o recebimento de ICMS pela região, o que evidencia a importância 

da região para a composição do VAF-Estadual.  

 

 

Gráfico 2.6 - Arrecadação de ICMS do Estado e valor recebido pela RMC em milhares de Reais. 
Fonte: SICONV, 2018, SEADE, 2018. Elaborado pela equipe do Cede/IE/UNICAMP 

 

Contrastamos no Gráfico 2.7 as transferências da cota-parte do ICMS com o Valor 

Adicionado Total (VAT)18 para os grupos e municípios da RMC. Para os municípios do grupo 

1 e 2 é possível perceber que o crescimento das transferências se comporta de acordo com a 

variação do VAT. Em Campinas, a taxa de crescimento das transferências é menor do que a 

do VAT, enquanto em Paulínia a taxa de crescimento das transferências é maior do que VAT, 

esta situação novamente reflete as particularidades dos royalts na região e dos investimentos 

no setor petroquímico, e qualifica Paulínia como um município recebedor líquido de 

transferências estaduais.  

                                                                                                                                                         
exercício anterior; Área Protegida - Espaços Territoriais Especialmente Protegidos: 0,5%, com base na relação 

percentual ponderada entre os espaços territoriais especialmente protegidos existentes em cada município e no 

Estado como um todo; Componente Percentual Fixo: 2,0%, divididos pelo número de municípios do Estado. 

(Fonte: SEADE, 2018. In: www.seade.org/imp)  
18 Utilizamos a comparação com o VAT pois é com base nele que se calcula o valor de transferência da cota-

parte para os municípios.  
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Gráfico 2.7 - Valor anual do Valor Adicionado Total e da transferência de cota-parte do 

ICMS por grupos de municípios da RMC: 2002- 2011 
Fonte:  SEADE, 2018. Elaborado pela equipe do Cede/IE/UNICAMP 

 

A evolução de arrecadação do ISS contratada com o VAF, como mostra o Gráfico 

2.8, apresenta Campinas como a região com maior potencial de arrecadação, o que se atribui à 

concentração das bases fiscais de empresas prestadoras de serviços na região. Infelizmente 

não temos os dados após 2011, com os quais seria possível averiguar as mudanças após a 

alteração da base fiscal da arrecadação. Acreditamos, no entanto, que tenha havido uma 

diminuição na capacidade de arrecadação de ISS como decorrência do acirramento da crise 

econômica após 2013, mudando um pouco o perfil da redistribuição e da desconcentração do 

total arrecadado entre os municípios.  
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Gráfico 2.8 - Valor anual do Valor Adicionado Fiscal e arrecadação do ISS por grupos 

de municípios da RMC: 2002- 2011 
Fonte:  SEADE, 2018. Elaborado pela equipe do Cede/IE/UNICAMP. 

 

Para dimensionar as diferenças na capacidade de arrecadação real de cada município, 

foi feito ao longo desta pesquisa um levantamento das políticas de isenção tributária de todos 

os municípios da região. O cruzamento entre o tipo de isenção, a principal atividade da cidade 

e a data de promulgação da lei revela a existência de um movimento importante na região, no 

qual o tipo de isenção fiscal (porcentagem e vigência do desconto) tende a se homogeneizar 

entre os municípios, como pode ser observar no Quadro 2, em que organizamos 

resumidamente as taxas, setores incidentes e duração da isenção. Dentre eles, percebe-se que 

os municípios de Paulínia e Campinas não apresentam os programas de isenção mais 

competitivos, o que evidencia que a concorrência estabelecida é com os outros municípios do 

Estado.  
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Tabela 2.3 - Isenção Fiscal por Município da RMC (2008 - 2015). 

Município Ano  

IPTU  % ISQN  ITBI  
Isenção nas Taxas 

de Serviços 

Municipais  

Percentual 

de 

Desconto  

Vigência 

do 

Desconto 

(anos ) 

Percentual 

de 

Desconto  

Vigência 

do 

Desconto 

(anos ) 

Percentual 

de 

Desconto  

Vigência 

do 

Desconto 

(anos ) 

Hortolândia  2008 100% 20 NI NI 100% 10 Sim  

Pedreira  2009 NI 5 NI 5 NI NI Sim  

Indaiatuba  2010 100% 10 NI 3 NI 10 Sim  

Itatiba  2010 100% 20 NI NI NI 20 NI 

Sumaré  2011 NI 20 NI 20 NI 20 Sim  

Santa Barbara  2012 100% NI NI 2 100% NI Sim  

Campinas  2014 100% 2 a 3  2% NI 50% 8 Sim  

Jaguariúna  2014 100% 10 2 10 50% 2 Sim  

Monte Mor  2014 100% 10 2% NI 10% NI Sim  

Nova Odessa  2014 NI 20 Reduzida NI NI NI Sim 

Valinhos  2015 NI NI NI NI NI NI NI 

Vinhedo  2015 NI 15 NI NI NI NI NI 

Paulínia - 80% 10 2% NI NI NI NI 
    NI: Não informado. 

    Fonte: Consulta aos Planos Diretores das Prefeituras Municipais no 1º Semestre de 2018. Elaborado pela equipe do Cede/IE/UNICAMP 

 

2.3.2 Despesas 

Começaremos esta análise a partir da descrição do comportamento da despesa corrente 

e de capital para RMC, enquanto a primeira categoria refere-se às despesas em consumo para 

manutenção e funcionamento dos serviços públicos, a segunda contribui para a formação ou 

aquisição de bens de capital, ou seja, investimentos em obras, aquisição de equipamentos, 

aquisição de imóveis, amortização da dívida etc. O avanço das despesas correntes frente às de 

capital (Gráfico 2.9) revela que as despesas da Região Metropolitana têm se consumido na 

garantia de manutenção do funcionamento das atividades do setor público com poucos gastos 

para sua ampliação e diversificação.  
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Gráfico 2.9 – RMC: Despesa Corrente e Despesa de Capital, 2002 - 2016. 
Fonte: SICONV, 2018, SEADE, 2018. Elaborado pela equipe do Cede/IE/UNICAMP 

 

O Gráfico 2.10 apresenta o comportamento das despesas de capital por grupo: para os 

municípios componentes do Grupo 1 e 2 a taxa de despesas com capital fica em torno de 15%, 

enquanto Campinas fica a baixo deste patamar. Paulínia é a que sofre as maiores variações, 

principalmente com as maiores quedas após os picos 2005 e 2013. Os dois picos de 

investimento em Paulínia refletem duas grandes obras realizadas nestes anos: o rodoviária-

shopping em 2005 e a infraestrutura para transporte de etanol em 2013.  

 

 

Gráfico 2.10 - Percentual de Despesa de Capital das Despesas Totais: Municípios da RMC, 2002 

- 2011; 2013 – 2016.  
Fonte: SINCOVI, 2018, SEADE, 2018. Elaborado pela equipe do Cede/IE/UNICAMP 
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O cenário como um todo revela uma baixa ampliação dos investimentos, restringindo-

se o governo apenas a manter a infraestrutura já estabelecida, principalmente em Campinas, 

cujos serviços públicos atendem à população de outros municípios, principalmente nos 

hospitais de referência.  

A constatação de que grande parte das despesas foi efetuada em gastos correntes leva a 

crer que os municípios se enquadraram na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).  

Lembramos que a Lei estabelece dois parâmetros: os gastos com Pessoal Empregado e a 

Dívida Pública não devem ultrapassar 60% e 120% da Receita Corrente Líquida (RCL). No 

que compete ao primeiro parâmetro, houve um enquadramento geral da região, inclusive nos 

municípios que começaram a década com maior dificuldade como Americana, Santa Bárbara 

do Oeste e Sumaré.  

Outro parâmetro estabelecido pela LRF fiz respeito ao volume da dívida pública 

consolidada em comparação à RCL e para adequar-se a este parâmetro os municípios teriam 

com 15 anos de prazo, período no qual se proibiu a contratação de novas dívidas entre esferas 

administrativas. Infelizmente só possuímos os dados até 2007, o que é insuficiente para 

traçarmos alguma consideração sobre o cenário atual, no entanto, é suficiente para prevermos 

uma redução do endividamento dos municípios.  

 

 

Gráfico 2.11 - Relação entre a Despesa com Pessoal sobre a Receita Corrente Líquida: 

Municípios da RMC 2001 - 2012 
Fonte:  SEADE, 2018. Elaborado pela equipe do Cede/IE/UNICAMP. 
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Observando os Gráfico 2.11 e 2.12, verifica-se que há uma tendência de redução de 

despesas com a dívida pública, sem no entanto, ser possível determinar se ela se expressa uma 

redução na dívida fundada, flutuante ou nos encargos.  

 

 

 

Gráfico 2.12 - Evolução das Despesas com a Dívida Pública para o total da RMC, 2002-

2011 (em reais de 2017).  
Fonte:  SEADE, 2018. Elaborado pela equipe do Cede/IE/UNICAMP. 

 

Comparando as despesas por destino do gasto, o montante dispendido com a dívida 

pública é menor do que com outras despesas. Desconsiderando-se a diferença entre os 

volumes absolutos, todos os municípios dispendem um volume percentual maior com gastos 

em pessoal, saúde e educação. Nota-se este padrão claramente nos municípios com maior 

volume de gastos: Campinas, Paulínia e Americana. Devemos atentar também para o valor 

percentual das despesas com terceiros e encargos, elas vêm ganhando espaço nas despesas 

municipais nas últimas décadas como uma forma de contornar a necessidade de redução das 

despesas com pessoal. Essa tendência que poderá representar impactar negativamente as 

finanças da região, caso se confirme o indicativo de estabelecimento de limites às despesas 

com esta categoria, devido à transferência entre contas do gasto como estratégia para 

contornar a drástica redução nas despesas municipais em todo Brasil.  

A apresentação dos dados distribuídos por categoria pode ser vista no Mapa do 

Apêndice 1 e no Gráfico 2.13.  

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

M
il

h
õ
es



53 

 

 

 

Gráfico 2.13 - Despesas por destino do gasto entre 2002 e 2011, Municípios da RMC. 
Fonte:  SEADE, 2018. Elaborado pela equipe do Cede/IE/UNICAMP.  

 

2.4 Vetor de expansão urbana.  

Os rumos da expansão urbana repercutem diretamente nas contas públicas, pois a 

conversão de áreas rurais em urbanas significa a substituição da cobrança do ITR (imposto 

sobre a terra rural) pelo IPTU. Relembramos que a receita própria dos municípios depende 

fundamentalmente de três impostos, o ISS, que é proveniente do setor de serviços, o IPTU e 

ITBI, arrecadados sobre a propriedade privada e as transações dos imóveis, respectivamente. 

No que compete ao ISS podemos prever que, após a mudança para a cobrança do imposto na 

localidade onde o serviço foi prestado, haverá uma descentralização da arrecadação; com 

relação às prospecções do ITBI, o cenário econômico antecipa um desempenho tímido do 

setor imobiliário, seja na compra e venda de moradias, como na construção de novas.  

Para explorar como as pressões para a transformação do território urbano se expressam 

nas contas públicas vamos analisar o comportamento destes três impostos: ITBI, IPTU e o 

ITR. Este último é o imposto sobre a Terra Agrícola e, apesar de ser arrecadado pelo o estado, 

atualmente, é integralmente repassado aos municípios. Utilizaremos para isso três mapas que 
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mostram a participação dos três impostos na Receita Corrente Líquida dos Municípios (Mapa 

1, 2 e 3). 

 

Mapa  1 - Participação do IPTU na RCL da RMC em 2016.

 

Fonte: SICONV, 2018. Elaborado pela equipe do Cede/IE/UNICAMP. 

 

 

Mapa  2 - Participação do ITBI na RCL da RMC em 2016. 

 

Fonte: SICONV, 2018. Elaborado pela equipe do Cede/IE/UNICAMP. 
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Mapa  3 - Participação do ITR na RCL da RMC em 2016 

 

Fonte: SINCOVI, 2018. Elaborado pela equipe do Cede/IE/UNICAMP 

 

Observa-se que os municípios que mais dependem da arrecadação do IPTU para 

compor sua RCL são Campinas, Valinhos, Itatiba e Pedreira; do ITBI são Americana e 

Indaiatuba; e do ITR Morungaba, Santo Antônio de Posse, Cosmópolis e Santa Bárbara do 

Oeste. Contrastando os dois primeiros mapas se vê que Paulínia, Jaguariúna e Engenheiro 

Coelho dependem mais do ITBI do que do IPTU, o que nos sugere que nestas cidades a 

atividade do setor imobiliário tem alta dinamicidade e conta com baixas taxas do ITPU, 

tornando estes municípios atrativos para a localização habitacional.  

Se contrastamos esta informação com a do Gráfico 2.14, observamos que o município 

de Paulínia foi o que mais gastou com urbanismo, principalmente nos anos de 2005 e 2006, 

seguida por Jaguariúna, ambas com baixa arrecadação do IPTU em relação a RCL. Esse 

descompasso reflete como o setor público pode incentivar indiretamente a atividade 

imobiliária através do investimento público somado a facilidades tributárias.   

Esta informação se completa com as intenções de expansão da área urbana expressas 

no Plano Diretor e unificados pela Emplasa, nele fica evidente o projeto de expansão em 

Indaiatuba, Sumaré, Santa Barbara, Pedreira e Itatiba no sentido de Morungaba. Em Itatiba e 

Pedreira a expansão pode incrementar a base de arrecadação das prefeituras que já dependem 

do IPTU de forma significativa e o contrário se expressa em Santa Bárbara e Morungaba, nos 

quais o ITR tem participação considerável na composição das receitas. Esta expansão refletirá 
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na ocupação de terras atualmente utilizadas pela agricultura, criando-se uma pressão para sua 

incorporação à malha urbana. Questiona-se, portanto, se para o orçamento fiscal os ganhos 

com a arrecadação do IPTU compensam as quedas com a diminuição da atividade agrícola e a 

elevação dos custos com a urbanização.  

   

 

Gráfico 2.14 – Despesa per capta com urbanismo na RMC (2002-2011). 
Fonte:  SEADE, 2018. Elaborado pela equipe do Cede/IE/UNICAMP. 

 

Levanta-se, então, outro ponto de questionamento: a capacidade dos municípios de 

investir na urbanização destes novos espaços no contexto de contração das receitas e dos 

investimentos públicos. Os municípios onde há indicativo de expansão, como Santa Bárbara 

do Oeste, Santo Antônio de Posse e Cosmópolis, não possuem um histórico de inversões em 

infraestrutura urbana e igualmente possuem baixa capacidade de investimento público, o que 

potencialmente afetaria os municípios vizinhos, sobrecarregando os serviços públicos 

existentes.  
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2.5 Síntese 

As informações analisadas nas páginas anteriores nos mostrou um cenário de 

diminuição da capacidade de arrecadação e de aumento do controle sobre as contas públicas, 

devido à reversão do ciclo econômico, ao processo de desindustrialização da região e do 

Brasil, bem como do aumento do controle sobre as finanças municipais com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. A partir da LRF, a RMC se mostrou eficiente em controlar o 

endividamento municipal, o que não ocorreu sem perdas na capacidade de investir dos 

municípios. Dentre os municípios da RMC, aqueles que apresentam déficit relativo à receita 

no período analisado foram Campinas, Americana, Sumaré e Santa Barbará do Oeste e em 

menor escala Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Itatiba, Morungaba e Pedreira. Entretanto 

estes foram os que receberam uma porcentagem maior das transferências intergovernamentais 

para a região e os que possuem as economias mais dinâmicas da RMC.  

Frente as avaliações aqui realizadas, é possível esperar uma queda da arrecadação 

municipal devido à perda líquida de empresas, à vulnerabilidade do setor de serviços frente à 

crise e à pressão sob o setor agrícola na região. No entanto, a RMC possui vantagens que 

ultrapassam o escopo da avaliação municipal, como o fato de estar localizada em um estado 

com expressivo dinamismo, o que lhe garante uma parcela considerável das transferências 

intergovernamentais, além de contar com uma infraestrutura (estradas, universidades, portos 

secos) de enorme importância. Dito isto, é possível afirmarmos que a atratividade da região 

está mais condicionada a estes fatores do que às facilidades fiscais promovidas 

individualmente pelas prefeituras. 

Buscamos entender quais foram os principais condicionantes da saída de empresas da 

região ou mesmo da falta de atratividade da RMC aos novos investimentos. Através da 

consulta nos veículos de comunicação locais19 encontramos dois principais vetores: a 

transferência para outras regiões do Estado em busca de melhor infraestrutura, logística ou 

espaço para a instalação de grandes empreendimentos; e a transferência das empresas para 

outros países ou seu fechamento. Colocando este problema sob a perspectiva da inserção do 

Brasil na economia mundial é possível questionar a efetividade das políticas de isenção fiscal 

frente um cenário de baixa inversão internacional no país. Os elementos que tendem a atrair 

                                                 
19 Consideramos como principais vetores os jornais da região, dentre eles, o Globo, EPTV, Correio Popular, 

RAC, etc.  
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grandes empresas para a região são a infraestrutura acumulada do processo da industrialização 

e a disponibilidade de centros de pesquisa e desenvolvimento20.  

Dito isto, evidencia-se a necessidade de revisão das políticas de isenção fiscal entre os 

municípios da RMC de modo a buscar outras formas de atratividade de empreendimentos 

para região que não prejudiquem a arrecadação tributária do conjunto de municípios ao longo 

do tempo, evitando o acirramento da concorrência predatória entre os entes federativos. Em 

um cenário de recessão ou crescimento lento, os estímulos fiscais mais corroem que 

contribuem com a receita tributária dos municípios, visto que a atração de novas atividades 

não resultaria necessariamente no aumento da arrecadação tributária direta. Para além destes 

aspectos, é possível identificar a ausência de uma política de manutenção das empresas 

instaladas na região através da renovação dos incentivos fiscais, o que acaba resultando na 

saída das empresas quando seus descontos expiram21. 

 Somando-se esta análise à avaliação do tipo e montante de investimento na região e à 

leitura do direcionamento dos planos diretores individuais, percebemos que o investimento 

tem se concentrado na implantação e ampliação das atividades com baixo direcionamento à 

modernização e pesquisa e desenvolvimento. Ademais, tais investimentos dão-se 

prioritariamente no setor de serviços e concentrados regionalmente em Campinas, Paulínia e 

Sumaré, o que demonstra: i) a priorização do setor terciário, o que em termos de arrecadação 

fiscal não contribui para uma base sólida de arrecadação, pois vimos que a transferência do 

ICMS manteve-se estável independente das variações nas taxas de arrecadação local; e, ii) a 

baixíssima repercussão das políticas de isenção fiscal dos outros municípios em atrair para si 

os novos investimentos.  

 

  

                                                 
20 Este argumento baseia-se na leitura dos Planos Diretores dos Municípios da RMC e das entrevistas estudadas, 

as quais atribuem aos polos de pesquisa e desenvolvimento e ao acesso rodoviário, além da proximidade com 

SP, os principais elementos de atração das empresas.  
21 Na verdade, as empresas competem por vantagens locacionais e os municípios, individualmente, ficam, quase 

sempre, à mercê das decisões das mesmas. Uma política metropolitana poderia estabelecer critérios de 

localização mais robustos, pensando nos efeitos germinativos para a economia regional e não apenas nos 

efeitos imediatos em termos de arrecadação de impostos diretos e indiretos. 
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Apêndice 1 - Distribuição das despesas por categoria 

 

 

 

Fonte: Material disponibilizado pela Emplasa ao CEDE/IE/UNICAMP, 2018.  
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Capítulo 3 – Desenvolvimento Rural: Vetores Produtivo-
Espaciais e Perspectivas 
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3.1. Introdução  

No relatório anterior, apresentamos o perfil produtivo da agropecuária dos municípios 

da RMC, a partir do qual foi possível identificar os riscos e potencialidades que se colocam 

para o setor nos próximos anos. É objetivo deste capítulo apontá-los, bem como propor ações 

que mitiguem os infortúnios e ampliem os benefícios da manutenção da atividade 

agropecuária na RMC. Para tanto, convém retomarmos em maiores detalhes algumas 

características identificadas na análise anterior.  

A região apresenta elevada diversidade e complementariedade produtiva com 

significativas continuidades territoriais no que se diz respeito à destinação do uso do solo 

rural. Dessa forma, optou-se por dividir a RMC em três vetores produtivo-espaciais: i) Norte-

Oeste ou agroexportador, fundamentalmente voltado a produção de commodities 

exportáveis, ii) Central ou hortifrutigranjeito, mais diversificado, com predominância da 

olericultura, cultivo de flores e plantas ornamentais em ambiente controlado, fruticultura e 

pecuária de granja, iii) Leste ou pecuário, onde predomina a pecuária bovina, distribuída em 

corte e leite. Espacialmente, essa distribuição não obedece à divisão político-administrativa 

municipal e metropolitana, de maneira que um mesmo município pode ter porções de seu 

território vinculada a diferentes vetores, como o caso de Campinas, cuja centralidade espacial 

e econômica faz com este desempenhe papel importante em qualquer um dos vetores.  

No quesito da questão fundiária, a intenção é mostrar sua articulação com o preço da 

terra e com escolhas produtivas, tanto em termos de produto quanto da função de produção22, 

por isso a seção seguinte traz uma breve descrição da estrutura fundiária apresentada pela 

RMC no último censo agropecuário. Em seguida, analisa-se o desempenho econômico-

produtivo pretérito de cada um dos vetores produtivo-espaciais, identificando as 

oportunidades e desafios que se colocam para o futuro. Ao final, foram construídos cenários 

prospectivos a partir das informações levantas. 

3.2. Caracterização da estrutura fundiária da RMC (2006) 

Ao longo do capítulo serão feitas menções sobre o tamanho relativo das propriedades 

rurais no contexto da RMC. Dada a enorme heterogeneidade inter-regional e intra-regional 

dos estabelecimentos agropecuários no Brasil, é preciso delimitar a que tipo de 

                                                 
22 A função de produção reflete a demanda por fatores de produção (capital, trabalho e recursos naturais) de uma 

determinada unidade produtiva. Normalmente as firmas e atividades com menor desenvolvimento tecnológico 

demandam mais recursos naturais e trabalho não-qualificado, enquanto as mais avançadas tecnologicamente 

têm maior demanda por capital (máquinas, equipamentos, edificações diversas, etc..) e trabalho qualificado. 
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estabelecimentos está se chamando de minifúndio, pequena, média ou grande propriedade na 

RMC, os quais demonstram grandes diferenças em relação à mesma classificação para outras 

partes do país e mesmo do Estado de São Paulo. 

O Módulo Fiscal (MF) é uma unidade de medida agrária que representa a área mínima 

necessária para as propriedades rurais poderem ser consideradas economicamente viáveis 

(BRASIL, 2012a). Foi instituída pela Lei nº 6.746, de 10 de dezembro de 1979. O tamanho do 

módulo fiscal varia de 5 a 110 hectares, conforme o município. O tamanho dos módulos 

fiscais foi fixado inicialmente pela Instrução Especial no 20, de 1980, do INCRA (BRASIL, 

1980). Municípios criados posteriormente tiveram o tamanho do módulo fiscal fixado por 

Portarias e Instruções Especiais mais recentes. Foi o caso das Instruções Especiais nº 541, de 

1997, e nº 03 de 2005, para municípios instalados em 1997 e 2005, respectivamente 

(BRASIL, 1997, 2005). 

Em relação ao tamanho da área, os imóveis rurais são classificados em: 

1. Minifúndio – é o imóvel rural com área inferior a 1 (um) módulo fiscal; 

2. Pequena Propriedade - o imóvel de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) 

módulos fiscais; 

3. Média Propriedade - o imóvel rural de área superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) 

módulos fiscais; 

4. Grande Propriedade - o imóvel rural de área superior 15 (quinze) módulos 

fiscais. 

 

O módulo rural dos municípios da RMC está listado na tabela abaixo, bem como o 

número de hectares (ha) a ser utilizado como referência para classificação de tamanho dos 

imóveis rurais. 

 
Tabela 3.1 – Módulo Rural e Valores Referência para Classificação dos Imóveis Rurais por 

Tamanho do Módulo Fiscal (em ha), por UT. 
UT Mód. Fiscal Minifúndio Pequena Média Grande 

RMC¹ 10,8 10,8 43,2 162 162+ 

Estado de São Paulo¹ 19,2 19,2 76,8 288 288+ 

Americana 12 12 48 180 180+ 

Artur Nogueira 10 10 40 150 150+ 

Campinas 10 10 40 150 150+ 

Cosmópolis 10 10 40 150 150+ 

Engenheiro Coelho 10 10 40 150 150+ 

Holambra 10 10 40 150 150+ 

Hortolândia 10 10 40 150 150+ 

Indaiatuba 10 10 40 150 150+ 

Itatiba 12 12 48 180 180+ 

Jaguariúna 10 10 40 150 150+ 

Monte Mor 10 10 40 150 150+ 

Morungaba 12 12 48 180 180+ 

Nova Odessa 10 10 40 150 150+ 
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Paulínia 10 10 40 150 150+ 

Pedreira 18 18 72 270 270+ 

Santa Bárbara d'Oeste 10 10 40 150 150+ 

Santo Antônio de Posse 12 12 48 180 180+ 

Sumaré 10 10 40 150 150+ 

Valinhos 10 10 40 150 150+ 

Vinhedo 10 10 40 150 150+ 

¹Módulo é média Simples dos Municípios 

Fonte: INCRA. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

A classificação do IBGE para o Censo de 2006 engloba no mesmo estrato de tamanho 

propriedade entre 5 e menos de 10, entre 10 e menos de 20 e entre 20 e menos de 50, entre 50 

e menos de 100 e entre 200 e menos de 500 ha, por isso foram realizados arredondamentos 

nos valores de classificação. Para minifúndios, foram considerados os imóveis com menos de 

10 ha, para os pequenos, aqueles até 50 ha, como médios, aqueles entre 50 e menos de 200 ha 

e como grandes, aqueles com área acima de 200 ha. 

A exceção foi o caso de Pedreira, cujos valor considerado para os minifúndios foi 

abaixo de 20 ha e para os pequenos entre 20 e menos de 50. Esses mesmos valores foram 

aplicados ao conjunto do Estado de São Paulo. 

 

Tabela 3.2 – Área dos Imóveis por Classe de Tamanho e Percentual de área por Classe 

de Tamanho do imóvel (em ha), por UT. 
UT Área total por Classe de Tamanho % da Área total por Classe de Tamanho 

Município Minifúndio Pequeno Médio Grande Minifúndio Pequeno Médio Grande 

ESP¹ 2.537.163 1.473.605 3.302.265 11.115.520 15% 9% 19% 66% 

RMC¹ 9.537 26.314 35.117 102.120 6% 15% 20% 59% 

Americana 17 60 0 270 5% 17% 0% 78% 

Artur 

Nogueira 
1.332 4.127 1.573 7.477 9% 28% 11% 52% 

Campinas 1.477 3.148 7.502 19.093 5% 10% 24% 61% 

Cosmópolis 266 1.204 261 16.123 1% 7% 1% 90% 

Eng. Coelho 603 1.745 2.275 2.958 8% 23% 30% 39% 

Holambra 319 1.914 1.465 476 8% 46% 35% 11% 

Hortolândia 13 66 0 0 16% 84% 0% 0% 

Indaiatuba 823 1.264 1.963 9.117 6% 10% 15% 69% 

Itatiba 862 3.035 2.598 9.832 5% 19% 16% 60% 

Jaguariúna 163 971 1.976 2.398 3% 18% 36% 44% 

Monte Mor 434 1.979 2.764 1.890 6% 28% 39% 27% 

Morungaba 169 949 899 3.423 3% 17% 17% 63% 

Nova Odessa 102 408 909 2.019 3% 12% 26% 59% 

Paulínia 176 538 425 999 8% 25% 20% 47% 

Pedreira 250 776 1.977 2.314 5% 15% 37% 44% 

Sta. Bárbara 

d'Oeste 
195 902 2.447 14.210 1% 5% 13% 78% 

Sto. Antônio 

de Posse 
386 1.675 3.366 3.393 4% 19% 38% 38% 

Sumaré 562 328 628 743 25% 15% 28% 33% 

Valinhos 1.149 908 2.089 2.523 17% 14% 31% 38% 

Vinhedo 239 101 0 2.862 7% 3% 0% 89% 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2006. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 



64 

 

Verifica-se, na RMC, que 6% da área dos imóveis rurais podem ser consideradas 

minifúndios, contra uma média de 2% no total do estado, com pequena superioridade também 

nas pequenas e médias propriedades frente às grandes, o que denota uma melhor distribuição 

da posse da terra rural, apesar de diferenças internas à região. Dez municípios têm mais de 

50% da área dos imóveis pertencentes às grandes propriedades, chegando ao extremo em 

Vinhedo e Cosmópolis, onde 90% da área estava alocado nesse estrato em 2006. No outro 

extremo, Hortolândia não possui grande propriedade e em Holambra pouco mais de 10% da 

área está alocada nesse estrato. 

Em relação ao número de estabelecimentos, é predominante o número de minifúndios, 

com significativa superioridade em relação à média estadual, mesmo com elevada 

predominância nas cidades com elevada concentração fundiária, o que demonstra que a 

estrutura fundiária interna à RMC é bastante heterogênea social e espacialmente, o que se 

reflete também nas estratégias produtivas e nas formas de uso de capital e da mão de obra. 

 

Tabela 3.3 – Número de Imóveis por Classe de Tamanho e Participação no Número 

Total de Imóveis por Classe de Tamanho, por UT. 

UT Minifúndio Pequena Média Grande Minifúndio Pequena Média Grande 

ESP 84.325 92.879 33.724 16.694 37% 41% 15% 7% 

RMC 2.414 1.192 354 203 58% 29% 9% 5% 

Americana 59 3 0 1 94% 5% 0% 2% 

Artur Nogueira 289 198 20 8 56% 38% 4% 2% 

Campinas 366 145 72 48 58% 23% 11% 8% 

Cosmópolis 53 58 4 5 44% 48% 3% 4% 

Engenheiro Coelho 122 80 26 5 52% 34% 11% 2% 

Holambra 85 82 16 1 46% 45% 9% 1% 

Hortolândia 4 4 0 0 50% 50% 0% 0% 

Indaiatuba 259 54 18 42 69% 14% 5% 11% 

Itatiba 156 132 28 26 46% 39% 8% 8% 

Jaguariúna 40 36 18 7 40% 36% 18% 7% 

Monte Mor 93 85 31 4 44% 40% 15% 2% 

Morungaba 34 38 9 9 38% 42% 10% 10% 

Nova Odessa 39 17 9 5 56% 24% 13% 7% 

Paulínia 44 28 6 1 56% 35% 8% 1% 

Pedreira 15 38 17 6 20% 50% 22% 8% 

Sta Bárbara d'Oeste 89 53 16 5 55% 33% 10% 3% 

Sto Ant. de Posse 84 68 38 9 42% 34% 19% 5% 

Sumaré 93 13 6 3 81% 11% 5% 3% 

Valinhos 419 51 18 11 84% 10% 4% 2% 

Vinhedo 71 9 2 7 80% 10% 2% 8% 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2006. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Quanto à ocupação da mão de obra rural, os grandes empregadores na RMC são os 

minifúndios e as pequenas propriedades, estas com participação significativamente maior do 
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que a média estadual. Entretanto, como foi dito, essa situação pode variar bastante de acordo 

com o perfil produtivo do município. A heterogeneidade na utilização de mão de obra é muito 

acentuada na região. Enquanto em alguns municípios, com elevada concentração fundiária, 

como Santa Bárbara d’Oeste e Cosmópolis, predominam o emprego rural na grande 

propriedade, em outros, como Indaiatuba e Vinhedo, onde também predominam os grandes 

imóveis rurais, o emprego é fortemente puxado pela ocupação em minifúndios.  

 

Tabela 3.4 – Número de Funcionários por Classe de Tamanho e Participação no 

Emprego Total por Classe de Tamanho do imóvel 
UT Minifúndio Pequena Média Grande Minifúndio Pequena Média Grande 

ESP 323.352 146.839 152.594 283.857 36% 16% 17% 31% 

RMC 8.128 6.777 2.883 5.272 35% 29% 12% 23% 

Americana 124 13 0 6 87% 9% 0% 4% 

Artur Nogueira 721 1.045 59 29 39% 56% 3% 2% 

Campinas 1.424 839 572 615 41% 24% 17% 18% 

Cosmópolis 78 191 15 635 8% 21% 2% 69% 

Engenheiro 

Coelho 
303 193 137 57 44% 28% 20% 8% 

Holambra 669 1.555 386 4 26% 59% 15% 0% 

Hortolândia 47 23 0 0 67% 33% 0% 0% 

Indaiatuba 736 288 120 52 60% 24% 10% 4% 

Itatiba 520 671 202 230 32% 41% 12% 14% 

Jaguariúna 96 110 129 99 22% 25% 29% 22% 

Monte Mor 295 377 436 235 22% 28% 32% 17% 

Morungaba 101 140 31 219 21% 29% 6% 45% 

Nova Odessa 88 66 33 192 23% 17% 9% 51% 

Paulínia 171 129 44 50 43% 33% 11% 13% 

Pedreira 61 54 60 61 26% 23% 25% 26% 

Sta Bárbara 

d'Oeste 
169 153 78 1.471 9% 8% 4% 79% 

Sto Antônio de 

Posse 
481 515 298 983 21% 23% 13% 43% 

Sumaré 364 73 107 235 47% 9% 14% 30% 

Valinhos 1.475 308 159 65 73% 15% 8% 3% 

Vinhedo 205 34 17 34 71% 12% 6% 12% 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2006. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Um plano de desenvolvimento rural para a RMC deve levar em consideração essa 

grande heterogeneidade produtivo-espacial que se pode inferir através dos dados. Os graus de 

utilização de capital e trabalho variam significativamente mesmo entre cidades com perfis 

fundiários e produtos semelhantes, o que requer mais estudos que ajudem a aprofundar o 

conhecimento dessa realidade rural em âmbito municipal na RMC. 
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3.3 Desempenho Econômico do Vetor Norte-Oeste (Agroexportador) 

Composto por municípios que apresentam condições edafoclimáticas e fundiárias que 

se assemelham mais a outros subcentros regionais do que à própria metrópole campineira, o 

Vetor produtivo-espacial Norte-Oeste da RMC delimita-se pelos municípios que, do ponto de 

vista da produção agropecuária, apresentaram-se, total ou parcialmente, influenciados pelo 

dinamismo da produção agroexportadora das regiões de Limeira, Piracicaba, Araras e Mogi-

Mirim. 

As Figuras A e B no Anexo I apresentam, respectivamente, a distribuição das usinas 

sucroalcooleiras e das lavouras de cana-de-açúcar na RMC e seu entorno. Já a Figura C 

(Anexo I) mostra o avanço da lavoura citrícola na região, que vai do norte da RMC até a 

divisa com Minas Gerais, em detrimento de outras regiões tradicionalmente produtoras 

situadas à oeste do estado. A espacialização dessas informações nos permite identificar o 

continuum territorial do conjunto de municípios que possuem pelo menos partes de seus 

territórios integrados produtivamente à dinâmica extra-metropolitana, justificando a referência 

geográfica que dá nome ao vetor. 

 

Figura 3.1 – Municípios e partes de seus territórios que compõem o Vetor-Centro Norte. 

 
Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

Os municípios destacados em sua totalidade na Figura 3.1 (Engenheiro Coelho, Artur 

Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Americana, Nova Odessa, Santa Bárbaro d’Oeste e Monte 
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Mor) são os que refletem mais diretamente as características do vetor, principalmente no que 

se refere à especialização produtiva. 

A Tabela 3.5 apresenta a participação da cana-de-açúcar e laranja no total das áreas 

destinadas à lavoura e no valor da produção agrícola municipal. Dos municípios localizados 

no cinturão norte-oeste da RMC com maior participação nas áreas das lavouras da RMC em 

2016, Santa Bárbara D’Oeste (14%), Cosmópolis (11,6%), Artur Nogueira (11,4%), 

Engenheiro Coelho (6,8%), Monte Mor (2,2%23) e Nova Odessa (5,9%)24 apresentam elevado 

percentual das áreas e do produto das lavouras dedicados as culturas de cana-de-açúcar e 

laranja, que avançaram principalmente sobre antigas áreas de pastagem. Em conjunto, o grau 

de concentração das duas culturas nesses municípios ultrapassa a 84% da área e 83% do 

produto das lavouras. 

 

Tabela 5 - Área destinada a Lavoura, Valor da Produção e Participação no das Culturas 

de Cana-de-açúcar e Laranja no Total (2016). 

UT 

Área Destinada a Lavoura (ha) Valor da Produção (Mil Reais) 

Total (A) Cana (B) 
Laranja 

(C) 
(B+C)/(A) Total (A) Cana (B) 

Laranja 

(C) 
(B+C)/(A) 

ESP 8.630.346 5.590.586 404.142 69% 52.115.723 27.610.365 6.096.556 65% 

RMC 76.814 47.969 7.074 72% 651.152 236.673 69.793 47% 

Americana 1.500 1.500 0 100% 7.800 7.800 0 100% 

Nova Odessa 4.500 4.500 0 100% 18.300 18.300 0 100% 

Paulínia 3.678 3.500 10 95% 24.077 20.010 168 84% 

Sta Bárbara 

d'Oeste 
10.760 10.000 0 93% 42.635 41.600 0 98% 

Jaguariúna 4.830 3.580 747 90% 27.823 14.320 9.338 85% 

Cosmópolis 8.882 7.592 193 88% 49.937 40.997 2.961 88% 

Sumaré 3.500 2.900 0 83% 54.567 17.487 0 32% 

Artur 

Nogueira 
8.773 3.000 3.634 76% 59.498 17.280 24.931 71% 

Sto Antônio 

de Posse 
7.249 3.680 1.070 66% 87.441 17.915 15.032 38% 

Engenheiro 

Coelho 
5.239 2.150 1.156 63% 33.604 12.074 11.323 70% 

Indaiatuba 4.601 2.700 0 59% 32.934 11.880 0 36% 

Campinas 5.095 2.200 42 44% 56.611 13.200 597 24% 

Holambra 2.150 500 200 33% 28.640 3.250 5.100 29% 

Itatiba 2.335 150 6 7% 37.233 480 147 2% 

Morungaba 884 10 10 2% 6.742 24 103 2% 

Pedreira 91 0 2 2% 1.397 0 38 3% 

Valinhos 888 0 4 0% 71.961 0 55 0% 

Monte Mor 1.707 7 0 0% 4.518 56 0 1% 

Vinhedo 152 0 0 0% 5.434 0 0 0% 

                                                 
23 Até 2015 Monte Mor apresentava elevada participação nas áreas das lavouras da RMC, passando por enorme 

queda tanto da área quanto do volume produzido a partir de 2016. 
24 Esses percentuais se referem a participação do total das áreas de lavoura do município em relação a área total 

de lavouras para o conjunto da RMC, segundo a PAM 2016. 
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Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal (IBGE) – 2016. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP 

 

De maneira geral, esses municípios apresentam maior concentração fundiária, maior 

participação dos estabelecimentos de médio e grande porte no emprego rural e, 

principalmente, produção em sistema de monoculturas de commodities exportáveis. Em 

conjunto, correspondem a 58% das áreas e 37% do valor da produção das lavouras da RMC, 

com uma participação de 14% no VAB agropecuário da RMC. 

Outros municípios aparecem apenas parcialmente destacados na Figura 1, Campinas, 

Jaguariúna, Indaiatuba, Santo Antônio de Posse e Sumaré, uma vez que apresentam menor 

especialização municipal nessas lavouras, que estão restritas a algumas porções da zona rural 

desses municípios. Se ao total dos municípios anteriormente mencionados forem somadas as 

áreas de produção de cana-de-açúcar e laranja de Campinas, Indaiatuba, Jaguariúna, Santo 

Antônio de Posse e Sumaré (municípios com menor especialização produtiva), chega-se a um 

total de 80% das áreas e 52% do valor da produção das lavouras da RMC25.  

Indaiatuba (6%) e Sumaré (4,6%) com maior participação no valor total das áreas se 

apresentam parcialmente conectados a essas cadeias, estando mais fortemente ligados à 

pecuária e a dinâmica produtiva metropolitana. Já Santo Antônio de Posse (9,4%) e 

Jaguariúna (6,3%)26, apesar de estarem geograficamente mais ao centro da RMC, associados à 

dinâmica hortifrutigranjeira e de floricultura da região de Campinas e Holambra, também tem 

porções importantes de seus territórios ligadas ao prolongamento da dinâmica 

agroexportadora sucroalcooleira e citrícola que se expande pela região de Mogi Mirim. 

Nota-se que apesar da elevada participação na área total das lavouras, o mesmo não é 

verificado no valor da produção (Tabela 3.6). Demonstrou-se que o vetor é especializado em 

culturas que apresentam baixo faturamento por unidade de área, ou seja, grande parte das 

áreas de lavouras da estão dedicadas a atividades de baixo valor agregado, altos riscos 

operacionais e baixa eficiência relativa (tabelas 7 a 12), o que acrescenta outra característica 

ao vetor, ser aquele com menor faturamento por área ocupada com atividades agrícolas na 

RMC. 

 

Tabela 3.6 – Participação na Área Plantada e no Valor da Produção Agrícola da RMC 

(2016) 

Município Área plantada ou destinada à lavoura Valor da produção 

                                                 
25 Dados da PAM – Pesquisa Agrícola Municipal (2016) 
26 Idem nota 3 
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Americana 2,0% 1,3% 

Artur Nogueira 11,4% 6,7% 

Campinas 6,6% 8,3% 

Cosmópolis 11,6% 5,6% 

Engenheiro Coelho 6,8% 3,1% 

Holambra 2,8% 1,6% 

Hortolândia 0,0% 0,0% 

Indaiatuba 6,0% 5,2% 

Itatiba 3,0% 6,0% 

Jaguariúna 6,3% 4,1% 

Monte Mor 2,2% 6,6% 

Morungaba 1,2% 0,4% 

Nova Odessa 5,9% 3,1% 

Paulínia 4,8% 4,0% 

Pedreira 0,1% 0,2% 

Santa Bárbara d'Oeste 14,0% 6,9% 

Santo Antônio de Posse 9,4% 12,4% 

Sumaré 4,6% 10,3% 

Valinhos 1,2% 13,1% 

Vinhedo 0,2% 1,0% 
Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal (IBGE) – 2016. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

O quadro a seguir sintetiza as características que dão unidade a esse vetor: 

Concentração Fundiária média-alta 

Diversificação Produtiva Baixa 

Faturamento por Unidade de área Baixo 

Quadro 1 - Características do Vetor Norte-Oeste 

 

A seguir, analisa-se a evolução recente das principais atividades agropecuárias no 

vetor, buscando identificar gargalos e potencialidades.  

 

As lavouras de cana-de-açúcar, laranja e milho 

Territorialmente, as culturas de cana e laranja tem participação acima do estadual na 

RMC (72% das áreas de lavoura na RMC contra 69% no Estado), entretanto, a produtividade 

média dessas lavouras nas principais cidades produtoras da RMC está aquém da média 

estadual, tanto em quantidade produzida quanto em valor da produção. O caso da laranja é 

ainda mais complexo, pois o diferencial de produtividade em relação à média estadual é ainda 

mais acentuado. O milho, apesar de ocupar menor área e ter indicadores melhores na RMC, 

foi incluído nessa análise por ser uma commodity amplamente utilizada na ração animal, 

principalmente por granjas de aves e suínos, sendo, portanto, importante insumo da produção 

pecuária metropolitana, podendo impactar o desempenho desses setores.  

Santa Bárbara D’Oeste, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Nova Odessa e Artur 

Nogueira (assim como Americana, Paulínia e Jaguariúna, porém, com áreas menores) são os 

municípios que têm a lavoura mais especializadas da RMC, com absoluta predominância das 



70 

 

commodities. Santa Bárbara, Cosmópolis e Nova Odessa são os três maiores produtores de 

cana da RMC. Em comum, apresentam baixa produtividade e baixo valor de produto por 

unidade de área, estando em 2016 nos 464º, 314º e 432º lugares no ranking estadual de 

produtividade e em 386º, 124º e 392º no ranking estadual de faturamento, respectivamente. 

 

Tabela 3.7 – Área, Quantidade e Valor da Produção de Cana-de-açúcar. Municípios 

selecionados (2014-2016). 

Município 

Área destinada a Colheita 

(ha) 
Quantidade Produzida (t) 

Valor da Produção (mil 

R$) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Sta Bárbara 

d'Oeste   
10.000 10.000 10.000 600.000 630.000 640.000 35.100 39.690 41.600 

Cosmópolis   6.329 6.329 7.592 474.675 474.675 569.400 25.632 27.583 40.997 

Nova 

Odessa   
3.000 4.500 4.500 225.000 301.500 305.000 13.500 18.090 18.300 

Paulínia   3.500 3.500 3.500 290.000 290.000 290.000 16.530 20.010 20.010 

Jaguariúna   3.580 3.580 3.580 250.600 286.400 286.400 12.465 14.641 14.320 

Sto Antônio 

de Posse   
3.630 3.630 3.680 246.840 272.250 276.000 12.342 14.576 17.915 

Sumaré   3.500 2.900 2.900 315.000 240.265 261.000 17.955 16.578 17.487 

Artur 

Nogueira   
2.960 3.000 3.000 216.080 240.000 240.000 14.071 14.400 17.280 

Campinas   2.200 2.200 2.200 198.000 187.000 220.000 11.682 11.594 13.200 

Indaiatuba   2.700 2.300 2.700 213.300 184.000 216.000 11.732 10.120 11.880 

Engenheiro 

Coelho   
1.570 2.150 2.150 117.750 172.000 167.700 7.557 10.864 12.074 

Americana   1.671 1.500 1.500 134.129 116.040 120.000 7.703 7.543 7.800 

Holambra   500 500 500 30.000 30.000 65.000 1.508 1.506 3.250 

Itatiba   600 500 150 48.000 25.000 7.500 2.784 1.292 480 

Monte Mor   7.100 7.000 7 568.000 500.000 800 32.376 29.000 56 

Morungaba   300 10 10 18.000 600 600 905 32 24 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal (IBGE). Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.8 – Cana-de-açúcar: Produtividade, Faturamento Médio e Posição no Ranking 

Estadual. Municípios e anos selecionados. 

UT 
Produtividade (t/(ha) 

Faturamento Médio 

R$/(ha) 
Posição Ranking Estadual 2016 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Produtividade  Faturamento  

ESP 72,1 75,9 79,1 3.847 4.060 4.939 - - 
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Sta Bárbara 

d'Oeste   60,0 63,0 64,0 3.510 3.969 4.160 464 386 

Cosmópolis   75,0 75,0 75,0 4.050 4.358 5.400 314 124 

Nova Odessa   75,0 67,0 67,8 4.500 4.020 4.067 432 392 

Paulínia   82,9 82,9 82,9 4.723 5.717 5.717 144 79 

Jaguariúna   70,0 80,0 80,0 3.482 4.090 4.000 212 423 

Sto Antônio de 

Posse   68,0 75,0 75,0 3.400 4.015 4.868 350 236 

Sumaré   90,0 82,9 90,0 5.130 5.717 6.030 83 41 

Artur Nogueira   73,0 80,0 80,0 4.754 4.800 5.760 171 71 

Campinas   90,0 85,0 100,0 5.310 5.270 6.000 17 42 

Indaiatuba   79,0 80,0 80,0 4.345 4.400 4.400 203 336 

Engenheiro 

Coelho   75,0 80,0 78,0 4.813 5.053 5.616 287 89 

Americana   80,3 77,4 80,0 4.610 5.029 5.200 164 156 

Holambra   60,0 60,0 130,0 3.016 3.012 6.500 1 22 

Itatiba   80,0 50,0 50,0 4.640 2.584 3.200 502 496 

Morungaba   60,0 60,0 60,0 3.017 3.200 2.400 489 506 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal (IBGE) – 2016. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Artur Nogueira, maior produtor de laranja, e Engenheiro Coelho, terceiro maior 

produtor de laranjada RMC, apresentam desempenho semelhante ao dos municípios 

canavieiros, 352°e 338° nos rankings estaduais de produtividade e 340° e 290º faturamento na 

laranja, respectivamente. 

 

Tabela 3.9 – Área, Quantidade e Valor da Produção de Laranja. Municípios 

selecionados (2014-2016) 

Município 

Área destinada a 

Colheita (ha) 
Quantidade Produzida (t) 

Valor da Produção (mil 

R$) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Artur Nogueira  3.634 3.634 3.634 74.133 46.417 42.256 19.126 11.976 24.931 

Sto Antônio de Posse  1.070 1.070 1.070 28.071 27.499 27.499 7.760 8.952 15.032 

Engenheiro Coelho  1.445 1.012 1.156 31.570 16.660 19.030 8.429 3.471 11.323 

Jaguariúna  714 714 747 21.000 17.850 18.675 5.091 6.992 9.338 

Holambra  1.200 100 200 30.000 5.100 10.200 7.419 2.017 5.100 

Cosmópolis  30 193 193 780 5.018 5.018 163 803 2.961 

Campinas  20 38 42 360 1.290 1.530 223 503 597 

Paulínia  10 10 10 224 224 224 66 73 168 

Itatiba  6 6 6 213 90 213 170 68 147 

Morungaba  10 10 10 210 210 210 61 71 103 

Valinhos  4 4 4 80 80 80 64 61 55 

Pedreira  30 22 2 1.224 857 78 338 339 38 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal (IBGE). Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Tabela 3.10 – Laranja: Produtividade, Faturamento Médio e Posição no Ranking 

Estadual. Municípios e anos selecionados (2014-2016) 

Município 

Produtividade 

(t/(ha) 

Faturamento Médio 

R$/(ha) 

Posição Ranking Estadual 

2016 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Produtividade Faturamento 

São Paulo 28,5 29,7 31,8 8.486 8.857 15.085 - - 

Artur Nogueira 20,4 12,8 11,6 5.263 3.296 6.860 352 340 

Sto Antônio de 26,2 25,7 25,7 7.252 8.366 14.049 212 189 
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Posse  

Engenheiro 

Coelho  
21,8 16,5 16,5 5.833 3.430 9.795 338 290 

Jaguariúna  29,4 25,0 25,0 7.130 9.793 12.501 222 219 

Holambra  25,0 51,0 51,0 6.183 20.170 25.500 15 47 

Cosmópolis  26,0 26,0 26,0 5.433 4.161 15.342 206 162 

Campinas  18,0 33,9 36,4 11.150 13.237 14.214 112 185 

Paulínia  22,4 22,4 22,4 6.600 7.300 16.800 264 142 

Itatiba  35,5 15,0 35,5 28.333 11.333 24.500 122 57 

Morungaba  21,0 21,0 21,0 6.100 7.100 10.300 286 278 

Valinhos  20,0 20,0 20,0 16.000 15.250 13.750 306 199 

Pedreira  40,8 39,0 39,0 11.267 15.409 19.000 87 102 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal (IBGE) – 2016. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP 

 

No caso do milho, os maiores municípios produtores dentro desse vetor também 

demonstram que há espaço para melhorias na eficiência produtiva. Santo Antônio de Posse, 

cuja produção está mais voltada para o mercado interno, integrado à cadeia de carnes, 

apresenta bom desempenho em relação à média estadual (24° no Ranking de produtividade e 

8º no de faturamento), já Monte Mor e Artur Nogueira, onde a cultura tem maior peso 

relativo, ainda existe margem para ganhos de eficiência, estando em 396º e 118º no Ranking 

de produtividade e em 386º e 275º no Ranking de faturamento, respectivamente. 

 

Tabela 3.11 – Área, Quantidade e Valor da Produção de Milho. Municípios selecionados 

(2014-2016) 

Município 

Área destinada a 

Colheita (ha) 

Quantidade 

Produzida (t) 

Valor da Produção 

(mil R$) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Sto Antônio de 

Posse 
970 1.370 1.370 3.894 8.094 10.560 1.797 3.538 8.093 

Monte Mor  2.000 1.500 1.500 360 6.000 6.000 137 2.460 3.546 

Morungaba  800 800 800 3.760 3.200 5.600 1.580 1.278 3.730 

Artur Nogueira  800 839 900 2.988 5.034 5.400 1.404 2.255 2.565 

Cosmópolis  695 750 830 3.975 4.402 4.882 1.817 2.053 2.929 

Campinas  1.000 1.200 1.000 4.050 4.500 4.500 1.985 4.050 2.610 

Itatiba  1.200 1.200 1.200 4.320 4.320 4.320 1.715 1.594 2.052 

Holambra  300 600 570 1.080 1.980 3.990 430 791 2.657 

Indaiatuba  750 750 750 2.025 3.000 3.000 972 1.350 1.395 

Jaguariúna 550 450 450 1.815 2.970 2.970 717 1.190 1.978 

Engenheiro 

Coelho 
600 550 600 2.106 2.886 2.940 918 1.079 2.293 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal (IBGE) – 2016 

 

 

Tabela 3.12 – Milho: Produtividade, Faturamento Médio e Posição no Ranking 

Estadual. Municípios e anos selecionados. 

UT 
Produtividade (t/(ha) 

Faturamento Médio 

R$/(ha) 
Posição Ranking Estadual 2016 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Produtividade Faturamento 

ESP 5,1 5,8 5,3 2,0 2,3 3,2 
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Sto Antônio de Posse  4,0 5,9 7,7 1,9 2,6 5,9 24 8 

Monte Mor  0,2 4,0 4,0 0,1 1,6 2,4 396 386 

Morungaba  4,7 4,0 7,0 2,0 1,6 4,7 58 41 

Artur Nogueira  3,7 6,0 6,0 1,8 2,7 2,9 118 275 

Cosmópolis  5,7 5,9 5,9 2,6 2,7 3,5 157 157 

Campinas  4,1 3,8 4,5 2,0 3,4 2,6 311 326 

Itatiba  3,6 3,6 3,6 1,4 1,3 1,7 451 505 

Holambra 3,6 3,3 7,0 1,4 1,3 4,7 57 42 

Indaiatuba 2,7 4,0 4,0 1,3 1,8 1,9 393 481 

Jaguariúna 3,3 6,6 6,6 1,3 2,6 4,4 87 69 

Engenheiro Coelho  3,5 5,2 4,9 1,5 2,0 3,8 244 127 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal (IBGE) – 2016. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Deve-se levar em consideração que a produção dessas commodities é especialmente 

sensível à questão do financiamento. Tratam-se de culturas amplamente difundidas, com 

elevado número de produtores, normalmente produzindo no sistema de monocultura, em 

estabelecimentos de maior porte, com elevadas exigências de capital (máquinas, insumos 

industriais, serviços avançados de suporte à produção) e seus preços são regulados no 

mercado internacional, ou seja, independem das condições internas de oferta e demanda. 

Além disso, estão diretamente ligadas à agroindústria exportadora, que por sua vez, é 

composta por um pequeno número de unidades de grande porte, o que eleva seu poder de 

coordenação em preços.  

3.4 Desempenho do Vetor Central (Hortifrutigranjeiros e Floricultura) 

O vetor Central se estende de norte a sul da RMC, passando por Holambra, algumas 

áreas de Santo Antônio de Posse, Campinas, porções de Itatiba, Sumaré e Indaiatuba e os 

municípios de Valinhos e Vinhedo, apresentando forte influência da economia urbana. O 

tamanho médio das propriedades é menor e o perfil de sua exploração mais intensivo, tanto no 

que se refere à capital quanto trabalho. A escolha dos produtos, a forma de produzir, 

comercializar e sua integração com a indústria refletem a busca pelo elevado potencial do 

mercado consumidor metropolitano, seja pelo elevado número de habitantes, seja pelo 

elevado padrão de renda. 

  

Figura 3.2 – Municípios e partes de seus territórios que compõem o Vetor Central 
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Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Considerando apenas os municípios core do vetor (exclui-se Itatiba), a participação 

das áreas de lavoura no total da RMC chegou a 37% em 2016, com de 60% participação no 

valor da produção27 e 35% de participação no valor adiciona bruto total da agropecuária da 

RMC (em 2015). 

Marcado pela diversificação produtiva, a pecuária concentra-se nas criações de granja 

(Tabela 3.13), que comporta elevado número de animais em pequenas áreas, criados no 

sistema de confinamento e integrados diretamente à indústria, como no caso de Holambra e 

em menor intensidade em Santo Antônio de Posse. Em Sumaré destacam-se a produção de 

ovos e em Vinhedo de aves para corte. Campinas, Itatiba, Indaiatuba, os maiores municípios 

em extensão territorial (794km², 322km² e 311km² respectivamente) e de pastagens tem 

importantes áreas de pecuária bovina nas regiões mais afastadas do núcleo metropolitano 

conurbado, que se enquadram melhor à dinâmica do Vetor Leste e serão melhor analisadas na 

próxima seção. 

 

 

Tabela 3.13 – Participação no Efetivo dos Rebanhos da RMC (2016). 

                                                 
27 A Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE não inclui a produção de flores e plantas ornamentais. 
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Município Bovino - Total Suíno – total Galináceos – total 

Holambra 1,5% 40,2% 31,8% 

Santo Antônio de Posse 2,7% 6,3% 7,8% 

Sumaré 2,2% 1,1% 17,5% 

Vinhedo 2,1% 1,0% 7,0% 

Campinas 22,5% 17,2% 0,1% 

Itatiba 17,5% 2,5% 4,4% 

Indaiatuba 10,4% 0,7% 1,5% 

Monte Mor 8,2% 8,6% 1,0% 

Valinhos 2,3% 4,4% 3,2% 

Morungaba 5,2% 0,0% 15,2% 

Pedreira 7,9% 6,2% 4,6% 

Engenheiro Coelho 2,7% 5,6% 0,9% 

Artur Nogueira 4,3% 5,0% 1,0% 

Jaguariúna 3,9% 0,0% 3,6% 

Nova Odessa 2,6% 1,1% 0,0% 

Cosmópolis 1,4% 0,1% 0,3% 

Paulínia 0,6% 0,3% 0,0% 

Americana 0,9% 0,0% 0,0% 

Hortolândia 0,0% 0,0% 0,0% 

Santa Bárbara d'Oeste 1,3% 0,0% 0,0% 

Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal (IBGE) – 2016. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

O papel central de Campinas na produção de conhecimento e tecnologia no campo se 

manifesta em suas diversas unidades de pesquisa, desenvolvimento e extensão rural citadas. 

Nesse sentindo, Holambra também se configura como uma “centralidade” fora de Campinas, 

uma vez que concentra grande know-how na produção de flores e plantas ornamentais, 

formando um cluster com Campinas e Santa Bárbara D’oeste e que, recentemente, tem 

expandido sua influência para áreas do Sul de Minas e até do estado do Ceara28. 

Segundo o IBRAFLORA (2015), o estado de São Paulo é o maior produtor de flores e 

plantas ornamentais do Brasil, concentrando 45% da área de produção e quase 30% dos 

produtores que se dedicam à atividade. Em parte, sua importância se deve à presença das 

principais cooperativas e associações de produtores do país, entre as quais se destacam a 

Cooperativa Veiling e a Cooperativa Cooperflora, ambas localizadas na região de Holambra, 

ao norte do Vetor Central da RMC. 

Na porção Sul de Campinas, compondo com Valinhos, Vinhedo e porções de Itatiba, 

Sumaré e Indaiatuba a porção sul do Vetor Central, se encontra a agricultura mais dinâmica 

da região metropolitana, pautada principalmente nos hortifrutigranjeiros, tipicamente 

cultivado em minifúndios, em ambiente controlado por meio de utilização de estufas ou 

                                                 
28 Região onde o preço da terra e as condições edafoclimáticas tem favorecido a expansão de produtores 

oriundos da RMC, principalmente de Holambra, ligados à Floricultura e outras culturas cultiváveis em estufa, 

como a olericultura, à exemplo do que ocorreu no passado com o capital sucroalcooleiro paulista. 
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feitura de solo, com intensivo uso da terra, mão-de-obra e insumos industriais, incluindo 

mudas e sementes geneticamente selecionadas. A Tabela 14 apresenta os dados dessa 

produção. 

 

Tabela 14 – Produto da Agricultura em Reais/ha (2014-2016) 

Município 2014 2015 2016 

Valinhos 70.031,38 75.468,63 81.037,16 

Vinhedo 43.644,93 38.815,79 35.750,00 

Itatiba 13.865,48 13.264,21 15.945,61 

Sumaré 5.331,81 17.308,00 15.590,57 

Pedreira 5.455,88 7.489,13 15.351,65 

Holambra 5.009,46 3.930,19 13.320,93 

Sto Antônio de Posse 5.329,32 10.009,73 12.062,49 

Campinas 10.108,74 9.597,25 11.111,09 

Morungaba 3.261,24 2.961,63 7.626,70 

Indaiatuba 6.858,38 7.218,71 7.158,01 

Artur Nogueira 5.957,91 4.591,32 6.781,94 

Paulínia 5.553,92 6.312,93 6.546,22 

Engenheiro Coelho 5.075,11 4.215,45 6.414,20 

Jaguariúna 3.912,19 4.980,40 5.760,46 

Cosmópolis 4.483,19 4.363,77 5.622,27 

Americana 4.609,81 5.028,67 5.200,00 

Nova Odessa 4.500,00 4.020,00 4.066,67 

Sta Bárbara d'Oeste 3.381,65 3.777,23 3.962,36 

Monte Mor 3.572,86 4.483,41 2.646,75 

Hortolândia 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal (IBGE). Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Verifica-se, nessa região, principalmente nas fronteiras Campinas-Valinhos-Vinhedo e 

Campinas-Indaiatuba, importante acúmulo de conhecimento na produção de frutas (goiaba, 

figo, uva), hortaliças e até carne bovina, voltados para o atendimento do público de alta renda 

da RMC e Região Metropolitana de São Paulo. A construção dessa expertise, tanto na 

produção como nas estratégias de comercialização dessa região se deve à algumas famílias, 

algumas delas de imigrantes, como no caso do Bairro do Friburgo, polo aglutinador da cultura 

germânica, gerador de potencial turístico para cidade, e outras formadas por assentados da 

experiência de reforma agrária do governo estadual na década de 1960 (Campinas, 2007), 

resultando em famílias que há gerações estão envolvidas no negócio. 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Regiões Agrícolas, Município de Campinas. 
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Fonte: EMBRAPA (2007). 

 

Ressalta-se que essa região fica próxima ao aeroporto de Viracopos e é atendida por 

ampla infraestrutura viária (Figura 3.3), podendo estar sujeita a diversos tipos de pressões 

para reconversão do tipo de uso e ocupação do solo. 

Com base nessas atividades, promoveu-se o turismo rural por meio da política de 

desenvolvimento rural do Governo do Estado, denominada “Circuito das frutas”, envolvendo, 

além de Valinhos, Vinhedo, Morungaba, Indaiatuba e Itatiba, na RMC, e os municípios de 

Atibaia, Jundiaí, Louveira, Jarinu e Itupeva. A iniciativa abriu uma nova frente de negócio aos 

produtores, que contam com festas temáticas e feiras para divulgação de seus produtos e 

serviços, completando a diversificada estrutura de atividades agropecuárias desenvolvidas na 

porção central da RMC. 

O município de Campinas, em específico, devido a sua grande extensão territorial, 

disponibilidade de infraestrutura econômica, amplo mercado consumidor, diversificada oferta 

de serviços qualificados, tanto técnico-produtivos quanto financeiros e gerenciais, também 

acabou por desenvolver uma agricultura bastante diversificada, que envolve desde Cana-de-

Açúcar, pecuária bovina (leite e de corte) e suína, horticultura, fruticultura e floricultura, além 

lavouras que tradicionalmente compõem a cesta de consumo básico dos brasileiros e, mais 

recentemente, atividades de serviços tipicamente urbanas no meio rural, ligadas ao lazer, 

cultura e entretenimento.  
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É verdade que não se trata de uma produção expressiva, mesmo para o contexto 

estritamente metropolitano, e, dentro de cada uma dessas atividades, coexistem 

estabelecimentos com diferentes níveis técnicos, tecnológicos e gerenciais, o que faz com que 

o potencial produtivo seja subaproveitado. Entretanto, é possível dizer que Campinas reflete, 

com maior ou menor intensidade, a depender da atividade, o perfil produtivo agropecuário da 

RMC. 

O quadro a seguir sintetiza as características que dão unidade a esse vetor: 

Concentração Fundiária Baixa 

Diversificação Produtiva Alta 

Faturamento por Unidade de área Alto 

Quadro 3.2 - Características do Vetor Central 

 

A seguir analisam-se as principais atividades agropecuárias desenvolvidas no vetor. 

 

Flores e Plantas ornamentais e hortifrutigranjeiros 

De acordo com o documento “Mapeamento e Quantificação da Cadeia de Flores e 

Plantas Ornamentais do Brasil”, de 2015, apesar da cadeia produtiva de flores e plantas 

ornamentais do Brasil ter como destino principal o mercado interno, o país ainda necessita 

importar produtos para atender a sua demanda. 

 

Gráfico 3.1. Importações brasileiras de flores e plantas ornamentais por segmento de 

produtos. 

(2004-2014) 

 

Fonte: Secex/MDIC. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 
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O crescimento da importações ao longo de 10 anos (2004-2014) pode representar o 

real sentido dessas atividades para a RMC, ou seja, não necessariamente estão centradas no 

crescimento da produção direta no campo, uma vez que a grande diversidade de espécies e a 

grande variedade cultivada na região atualmente só são possíveis de obter em razão dos 

elevados investimentos em sistemas de produção de ambiente controlado, o que torna os 

produtores de Holambra os mais tecnificados do país.  

Além do Know-how produtivo acumulado por esses produtores de Flores e Plantas 

Ornamentais, somado aos de frutas e olericultorores, anteriormente citados, existe ainda uma 

excelente capacidade de comercialização desses produtos, em especial, por causa da 

proximidade com as Centrais de Abastecimento de Campinas S/A (CEASA-Campinas). 

Inaugurado em 1975, a CEASA Campinas hoje tem administração municipal. O mercado de 

Campinas, até o ano de 1993, comercializava somente frutas e verduras, porém, a partir 

daquele ano fundou a seção de flores, sob responsabilidade do Departamento de Mercado 

Permanente de Flores da CEASA Campinas, que ainda hoje possui o maior mercado 

permanente de flores da América do Sul29.  

A Tabela 3.15 apresenta a diferença entre o volume dos produtos agrícolas mais 

produzidos na RMC e o volume comercializado pela CEASA Campinas anualmente. Apenas 

o Figo produzido na RMC responde por um percentual expressivo dentre os produtos 

comercializados pelas Centrais.  

 

Tabela 3.15 - CEASA Campinas: Quantidade Comercializada e Quantidade Produzida 

na RMC, segundo os produtos selecionados (2016). 

Produto 

Quantidade 

Comercializada 

(entradas) 

Quantidade 

Produzida na 

RMC 

 Produzido 

versus 

Comercializado 

Déficit 

Abacate 531.182 9.160 2% 522.022 

Abacaxi 1.984.122 660 0% 1.983.462 

Banana 4.393.126 6.503 0% 4.386.623 

Batata doce 1.062.567 933 0% 1.061.634 

Caqui 373.240 8.755 2% 364.485 

Feijão 164.376 866 1% 163.510 

Figo 14.149 10.508 74% 3.641 

Goiaba 402.166 21.517 5% 380.649 

Laranja 5.933.750 125.013 2% 5.808.737 

Limão 1.272.929 24.426 2% 1.248.503 

Mandioquinha 268.810 27.605 10% 241.205 

Manga 1.627.942 4.963 0% 1.622.979 

Maracujá 684.226 622 0% 683.604 

                                                 
29 É importante frisar que as unidades do CEAGESP de Campinas e São Paulo somadas à Cooperativa Veiling 

Holambra representam os maiores centros de comercialização de flores e plantas ornamentais do Brasil.  
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Pêssego 316.357 1.762 1% 314.595 

Tangerina 1.440.221 8.295 1% 1.431.926 

Tomate 5.998.401 27.264 0% 5.971.137 

Uva 796.796 13.604 2% 783.192 
Fonte: Programa de Modernização do Mercado Hortigranjeiro – PROHORT e Pesquisa Agrícola Municipal (IBGE) – 2016.  

Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Obviamente, existe a sazonalidade em algumas culturas que impede que sejam 

produzidas o ano todo na região, bem como o diferencial de qualidade devido a questões 

edafoclimáticas, o que faz com que os comerciantes busquem produtos em tantas outras 

regiões. Entretanto, são situações que a tecnologia vem superado, principalmente quando 

existem incentivos por parte do mercado para que isso aconteça. 

Parece ser esse o caso da RMC. Com maiores condições de realizar levantamentos, 

difusão de oportunidades e técnicas produtivas, a região pôde ampliar o atendimento à 

demanda urbana do seu mercado consumidor.  

Já no caso das atividades granjeiras, estas sofrem menor influência da dinâmica 

econômica urbana. O uso intensivo da terra requer menores áreas e os elevados cuidados de 

manejo demandam boa oferta de infraestrutura, principalmente oferta ininterrupta de energia, 

água, rações e medicamentos, o que pode ser bem atendido por qualquer núcleo urbano da 

RMC. O próprio ciclo curto de vida, de reprodução e seleção e o porte desses animais 

contribui para ganhos de eficiência na proximidade com o mercado consumidor urbano local. 

Pelo lado da comercialização, a integração produtor-indústria-varejo apresenta-se bem 

estruturada na RMC, com a presença de grandes frigoríficos que atuam diretamente junto às 

grandes redes de varejo, bem como industrias regionais que atendem os comerciantes locais. 

Campinas conta ainda com empresa produtora de pintos de um dia, fábricas de rações e 

abatedouros de aves e suínos.  

A produção de ovos também vem crescendo ao longo do tempo e Sumaré responde 

desde 2010 por mais de 50% do total produzido na RMC, estando entre os 20 maiores 

produtores do estado de São Paulo. Holambra contribui com mais uma fatia em torno de 25% 

e Santo Antônio de Posse saiu de uma participação de quase zero em 2013 para algo em torno 

de 10% em 2016. 

 

 

 

 

 



81 

 

Gráfico 2. Produção de Ovos RMC, em mil dúzias (2000-2016) 

 
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal (IBGE). Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Nessa atividade, o milho aparece como principal insumo pelo lado da oferta de rações. 

Os municípios com maior presença de granjas também apresentam melhor produtividade no 

milho, com destaque para Santo Antônio de Posse e Holambra. Entretanto, os municípios que 

poderiam contribuir para ao aumento da competitividade das granjas na RMC, como Monte 

Mor e Morungaba, pela maior proximidade das granjas e pelo volume de produção, 

apresentam níveis muito baixos de produtividade se comparados à média estadual.  

Cabe ainda apontar que a complementariedade entre a cadeia grãos carnes precisa ser 

melhor coordenada e explorada de forma mais generalizada dentro da RMC, seguindo o 

exemplo de Santo Antônio de Posse e Holambra.  

3.5 Desempenho do Vetor Leste (Pecuário) 

O Vetor Leste, que inclui as partes leste de Campinas e de Itatiba e os municípios de 

Pedreira e Morungaba, apresenta elevada participação na pecuária da RMC, principalmente 

no caso dos bovinos, seja para produção de leite, ou abate.  

As características do solo em boa parte dessa região são menos favoráveis às lavouras, 

principalmente no sistema de monoculturas, sendo melhor aproveitado para pecuária, exceto 

em algumas áreas mais à oeste de Itatiba, relatadas na seção anterior, pois possuem elevada 

produção de frutas de mesa e algumas culturas de estufa, inclusive flores e plantas 

ornamentais, aproveitando o acúmulo de conhecimento sobre essa atividade na região. A 

Figura 3.4 ilustra o vetor. 
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Figura 3.4 – Municípios e Partes de Municípios que compõem o Vetor Leste. 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Apesar da discrepância na participação regional no VAB agropecuário da RMC 

(Itatiba 40%, Campinas 7%, Morungaba 1,2% e Pedreira 0,5%), existe grande continuidade 

espacial e produtiva do complexo pecuário que caracterza o vetor, o que deve ser levado em 

consideração no planejamento estratégico espacial e produtivo no entroncamento desses 

municípios. Como será demonstrado a seguir, a evolução da pecuária na RMC depende de 

uma boa articulação entre esses municípios, pelos quais a cadeia produtiva (insumos, manejo, 

industrialização e comércio) está dispersa, porém, é altamente complementar entre si. 

 

Concentração Fundiária média 

Diversificação Produtiva baixa30 

Faturamento por Unidade de área médio 

Quadro 3.3 - Características do Vetor Leste 

 

 

 

                                                 
30 Itatiba se mostra bastante diversificada do ponto de vista da produção agropecuária, com avanço da pecuária 

leiteira nos últimos anos, mas sem desaceleração nas produções de hortifrutigranjeiros. 
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Pecuária Bovina 

Nos últimos anos parece haver uma especialização espacial no caso de pecuária 

bovina, ligada a própria dinâmica do setor. Diferentemente dos hortifrútis, nos quais os 

circuitos curtos de comercialização abrem diversas oportunidades para os pequenos 

produtores, parece haver na cadeia do leite e da carne bovina um movimento oposto, tanto 

pelas próprias características do produto, que exige processamento industrial sob condições 

estritas de legislação sanitária, quanto pela crise de confiança que atinge o setor. Nos últimos 

anos, diversos problemas ligados desde a falta de higiene e de segurança sanitária envolvendo 

a cadeia de carnes e leite, além da própria dinâmica interna ao setor, acabaram por reforçar o 

poder de mercado dos grandes frigoríficos e laticínios, que pareciam gozar de maior 

credibilidade quanto ao cumprimento das normais sanitárias. 

Isso reduziu o poder de barganha dos produtores e as possibilidades de 

comercialização da produção. Soma-se a isso, a própria característica da produção leiteira, 

muita mais intensiva em capital e em mão de obra, sendo que esta última requer certo nível de 

qualificação. Como a região de Campinas é altamente urbanizada, torna-se cada vez mais 

complexa a questão da mão de obra para o trabalho nessa atividade por influência de outros 

fatores. Nesse sentido, a perspectiva de conversão da propriedade rural em urbana, com altos 

lucros oriundos da especulação imobiliária, desestimula o investimento em maquinário e 

modernização por parte do proprietário da terra.  

Acrescente-se ainda que a pecuária de corte exige menores cuidados no manejo do 

rebanho e investimento muito menor em capital. Dessa maneira, os produtores do núcleo 

metropolitano, incluindo Indaiatuba, parecem estar abandonando a produção leiteira e se 

concentrando no gado de corte, passando aquela a concentrar-se espacialmente bem ao leste 

da RMC, com destaque para Itatiba e Pedreira, o que não impediu que a pecuária de corte 

também continuasse a ser praticada nesses municípios, sendo Pedreira o município cuja 

pecuária tem maior participação nas atividades primárias. 

Os dados levantados demonstram que a especialização produtiva dentro da RMC é 

bastante acentuada para o caso da pecuária. Em Campinas, o número de estabelecimentos 

registrados como produtor de gado de corte subiu de 28 em 2006 para 37 em 2016 e o número 

total de funcionários empregados nessa atividade para o total da RMC cresceu 10% entre 

2006 e 2016, com destaque para Indaiatuba. Já os empregados na produção de leite 

reduziram-se em mais de 50% no mesmo período. É verdade que a mecanização na pecuária 

leiteira foi mais intensa, entretanto, os dados de rebanho e de produção permitem afirmar, de 
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forma geral, que a produção leiteira vem apresentando retração na região, principalmente pela 

queda acentuada no caso de Campinas.  

 

Gráfico 3.3 - Nº de Vacas ordenhadas na RMC (2000-2016). 

 
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal (IBGE) 

 

A perecibilidade do produto e as dificuldades mercadológicas, já mencionadas, 

parecem ter impactado também a estratégia da indústria de laticínios, que nos últimos anos, 

boa parte dela, abandonou o município de Campinas, tendo o rebanho leiteiro se reduzido de 

mais de 6.500 cabeças em 2015 para 2.000 em 2016. Com essa redução, a produtividade 

média do município que era de, aproximadamente, mil litros/vaca ano, subiu para 1,9 mil, 

revelando a condição precária pela qual já vinha passando a pecuária leiteira de Campinas, 

levando os produtores, sem condições econômicas de se manterem na atividade, a abandoná-

la. 

 

Tabela 3.16 - Produção de leite por vaca ordenhada (em mil litros/ano), período 2000-

2016. 
UT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ESP 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,4 1,4 1,5 

Morungaba 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,7 2,7 2,7 

Paulínia 0,9 0,3 1,0 1,1 0,5 - - - 2,5 2,5 2,7 2,7 2,7 

Jaguariúna 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,2 

Monte Mor 2,9 2,1 2,2 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,3 2,1 2,1 2,1 2,2 

Cosmópolis 0,8 0,4 1,0 0,6 0,6 - - - 3,0 3,1 2,1 2,1 2,0 

Pedreira 2,2 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 2,6 2,5 2,0 

Engenheiro 

Coelho 
1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 

Holambra 1,8 1,8 2,2 1,8 1,8 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 

Campinas 0,9 0,4 1,0 1,1 1,1 - - - 1,0 1,0 1,1 1,1 1,9 

Itatiba 2,6 2,4 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 

Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal (IBGE). Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 
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Gráfico 3.4 – Participação do Município de Campinas na Produção de Leite da RMC. 

 
Nota: Para os anos de 2009, 2010 e 2011 não há informação. 

Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal (IBGE). Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP 

 

É sempre possível que tenham havido fusões e modernização nesses setores, o que 

reduziria o número de empresas e funcionários que neles atuam, mas a coincidência entre 

redução da produção no campo, do número de estabelecimentos e do número de funcionários 

corroboraram a tendência de ajuste às novas estratégias espaciais das empresas líderes desses 

setores, com prejuízos à produção campineira. 

 

Tabela 3.16 – Município de Campinas: Número de Funcionários, segundo CNAE’s 

selecionadas (2006-2016). 
Ano 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Horticultura, Exceto 

Morango 
202 202 244 231 217 216 228 218 197 219 179 

Cultivo de Flores e 

Plantas Ornamentais 
268 296 315 318 331 334 346 343 331 346 322 

Cultivo de Café 89 81 85 91 83 92 96 110 89 89 106 

Criação de Bovinos para 

Corte 
184 185 221 250 169 158 136 134 121 113 146 

Criação de Bovinos para 

Leite 
64 62 71 77 66 68 58 75 89 70 75 

Criação de Bovinos, 

Exceto para Corte e 

Leite 

5 1 4 5 0 6 0 0 5 4 7 

Criação de EqüInos 31 62 36 49 59 52 63 60 65 65 50 

Criação de Suínos 10 13 15 18 13 58 61 57 50 44 34 

Produção de Pintos de 

Um Dia 
70 41 38 36 38 37 34 28 0 0 0 

Produção de Ovos 0 0 5 5 5 2 35 66 62 58 67 

Frigorífico - Abate de 

Bovinos 
96 46 48 51 0 0 133 118 98 76 39 

Abate de Aves 19 17 16 21 16 13 14 13 13 9 11 

Abate de Pequenos 

Animais 
0 0 1 2 5 35 314 318 316 273 256 

16% 16%

23% 22% 23%

13%

31%

25%

33%

0% 0% 0%

18% 19% 19%
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Frigorífico - Abate de 

Suínos 
18 20 22 40 40 68 34 39 35 44 45 

Fabricação de Produtos 

de Carne 
52 84 28 88 165 178 15 14 14 17 18 

Fabricação de Laticínios 24 24 81 67 76 73 75 76 70 63 59 

Fabricação de 

Alimentos para Animais 
729 781 890 888 926 825 719 645 730 882 784 

Torrefação e Moagem 

de Café 
135 161 172 142 105 99 94 104 109 112 128 

Fonte: Rais/Ministério do Trabalho. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Por outro, lado os municípios com característica mais ligada à dinâmica rural parecem 

oferecer vantagens à pecuária leiteira em relação aos centros altamente urbanizados. O menor 

preço da terra, das distâncias entre produtores e laticínios e maiores oportunidades de 

comercialização fizeram com que parte da produção dos centros urbanos migrasse para os 

municípios do entorno. Itatiba e Pedreira, com históricos de produtividade média de leite por 

vaca ordenhada muito superiores aos de Campinas, vieram ganharam participação na 

produção da RMC, apesar de não se verificar aumento de seus rebanhos nos últimos 3 anos. 

 

Tabela 3.17 – Participação (%) na produção de leite bovina na RMC, período 2000-

2016. 
Município 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 

Americana  1,00 0,90 1,00 1,30 0,90 1,10 0,40 0,40 0,40 1,00 -    -    
Artur 
Nogueira  

3,10 3,10 3,30 4,50 3,80 2,70 3,00 3,70 3,90 2,20 2,60 3,70 

Campinas  16,20 22,50 22,80 13,00 30,60 25,40 33,40 18,20 18,70 18,70 21,20 13,60 

Cosmópolis 0,70 0,60 0,60 0,40 0,50 0,20 0,30 0,50 0,70 0,30 0,40 0,50 
Engenheiro 
Coelho  

4,20 4,40 5,70 8,10 6,80 4,70 5,80 8,50 10,30 5,40 6,20 7,50 

Holambra  3,40 2,70 3,00 4,20 4,20 2,80 3,20 4,90 5,10 3,30 3,50 4,40 

Hortolândia  1,80 1,30 0,50 0,60 0,50 0,00 0,00 0,10 0,10 -    -    0,00 

Indaiatuba  7,40 6,20 6,70 8,60 7,20 5,70 7,90 6,00 4,50 3,30 3,70 3,30 

Itatiba  22,00 21,40 22,80 19,90 10,50 9,10 11,00 22,60 24,20 15,30 17,50 22,40 

Jaguariúna  2,90 2,70 4,20 8,70 6,20 5,20 5,90 8,30 8,50 5,20 5,10 4,00 

Monte Mor 16,40 15,00 10,10 7,70 6,10 27,20 1,70 2,00 1,10 2,10 2,40 3,10 

Morungaba 3,40 3,40 4,70 5,80 4,50 3,90 4,80 2,20 2,20 2,30 2,70 3,40 

Nova Odessa 4,40 3,80 3,70 4,70 4,00 2,30 10,70 5,30 5,40 3,60 3,90 5,00 

Paulínia  0,30 0,60 0,90 0,40 2,20 0,20 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Pedreira 4,30 4,30 4,10 4,30 4,20 4,00 4,80 7,50 7,70 23,40 27,10 25,30 

Sta Bárbara 
d'Oeste  

1,40 1,30 1,30 1,70 1,50 1,10 1,30 3,30 3,40 11,50 -    0,00 

Sto Antônio 
de Posse  

1,90 1,60 0,60 0,70 1,60 1,20 2,20 2,50 2,20 1,20 2,50 2,00 

Sumaré 1,70 1,50 1,80 2,40 2,00 1,40 1,50 2,90 0,70 0,40 0,50 0,60 

Valinhos  2,50 1,80 1,60 2,10 1,80 1,00 1,30 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 

Vinhedo  1,00 1,00 0,70 0,90 0,80 0,60 0,60 0,70 0,70 0,40 0,40 0,70 

Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal (IBGE). Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Já a pecuária de corte, menos exigente em capital e manejo, além do importante papel 

que cumpre ao manter a terra destinada a especulação “em uso”, tem avançado na região. A 
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presença das grandes marcas como a JBS em Jaguariúna e Jundiai (mais uma fábrica de 

rações em Amparo), além das indústrias regionais que atendem as grandes redes de varejo, 

acabam por abrir canais de comercialização ao produtor, que devido as próprias características 

da atividade, pode optar tanto por uma pecuária de alto desempenho, o que exige elevado 

investimento, ou pela pecuária tradicional, em pasto natural e manejo reduzido, o que não 

seria viável no caso do leite. 

Em relação ao vetor Leste, ressalta-se que além da pecuária, Itatiba ainda apresentam 

elevado produto nas áreas de lavoura, justamente pelas produções de frutas, sendo Uva, Caqui 

e Tangerina responsáveis por 16,5%, 14,8% e 2,85%, respectivamente, do total da produção 

em valor. Morungaba também faz parte do circuito das frutas, mas como mencionado, se deve 

mais a posição geográfica e a transformação industrial da agroindústria local do que 

propriamente à produção no campo. 

 

3.6 Perspectivas para o Desenvolvimento Rural regionalmente integrado 

3.6.1 Crédito e Desenvolvimento Rural 

As características das culturas e do desempenho da produção, principalmente no vetor 

Norte-Oeste, deixam claro que estas concorrem para o estreitamento da margem de lucro 

operacional do produtor, o que reforça a necessidade de operar em escala, bem como ter 

acesso a seguro rural e linhas de crédito com prazos mais elevados e encargos financeiros 

reduzidos. 

Todo ano o governo destina recursos do orçamento para o Plano Safra, linha de 

financiamento de baixo custo para a produção agropecuária. A taxa de juros nessa modalidade 

é bastante inferior às de mercado. O acesso a esses recursos seria estratégico para a 

sustentabilidade da agricultura da RMC. Os dados oficiais do programa estão disponíveis no 

site do Banco Central do Brasil, a partir de 2013. 

 

Tabela 3.18. Distribuição do crédito oficial RMC (2013-2017), Em R$ correntes. 

Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 Part. 

Americana   59.165.989 61.263.361 52.653.150 55.436.922 12.719.988 241.239.410 12,9% 

Artur Nogueira   14.658.976 14.601.538 9.490.241 12.710.470 11.165.785 62.627.011 3,4% 

Campinas   175.626.091 150.995.848 104.103.709 143.207.937 65.336.504 639.270.089 34,3% 

Cosmópolis   1.716.776 1.769.265 921.809 778.266 730.452 5.916.569 0,3% 

Engenheiro Coelho   6.396.646 4.894.564 5.005.208 9.009.945 6.269.196 31.575.558 1,7% 

Holambra   38.852.507 49.521.241 56.836.332 25.021.936 21.667.896 191.899.912 10,3% 

Hortolândia   845.724 199.577 1.475.979 947.758 1.583.650 5.052.689 0,3% 

Indaiatuba   4.822.118 4.693.789 2.325.817 4.877.259 4.527.439 21.246.422 1,1% 

Itatiba   18.399.070 10.363.446 9.968.363 8.946.870 8.406.453 56.084.202 3,0% 

Jaguariúna   2.501.669 2.141.251 2.634.178 1.736.344 1.022.318 10.035.760 0,5% 
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Monte Mor   11.565.413 12.206.985 14.704.655 11.288.521 14.990.904 64.756.479 3,5% 

Morungaba   19.276.165 19.257.843 15.648.820 9.003.696 23.810.952 86.997.475 4,7% 

Nova Odessa   27.241.813 34.312.836 25.240.996 6.979.294 13.446.728 107.221.668 5,7% 

Paulínia   2.325.355 494.126 1.222.053 301.247 132.982 4.475.762 0,2% 

Pedreira   526.684 959.068 822.126 234.899 194.729 2.737.506 0,1% 

Sta Bárbara d'Oeste   11.461.854 88.470.295 10.334.975 1.089.046 6.492.429 117.848.598 6,3% 

Sto Ant. de Posse   12.733.054 23.387.968 14.482.967 34.051.958 9.479.483 94.135.430 5,0% 

Sumaré   21.683.002 24.309.130 13.290.200 18.747.825 20.711.219 98.741.378 5,3% 

Valinhos   4.683.458 4.865.729 3.826.375 4.214.621 4.504.778 22.094.962 1,2% 

Vinhedo   325.127 210.233 225.829 102.584 0 863.773 0,0% 

Fonte: Sistema Nacional de Crédito Rural – Banco Central do Brasil. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Nos valores das tabelas 3.18 e 3.19 estão inclusos todas as modalidades e atividades 

agropecuárias, incluindo floricultura e pecuária. Com a intensão de ampliar a capacidade de 

inferência a partir desses dados, optou-se por compila-los e analisar seu desempenho 

comparado as contratações da região de Piracicaba (Tabela 3.20).  

 

Tabela 3.19 - Quantidade e Valor (Em R$ correntes) dos Contratos de Financiamento Rural na 

RMC (2013-2017). 

Ano 
Qtd. 

Custeio 
Vlr. Custeio 

Qtd. 

Invest. 

Vlr. 

Invest. 

Qtd. 

Comerc. 

Vlr. 

Comerc. 

Quantidade 

Total 
Valor Total 

2017 514 103.346.116 213 25.539.901 57 98.307.868 784 227.193.885 

2016 612 122.785.841 269 69.234.810 99 156.666.748 980 348.687.399 

2015 639 103.107.605 256 62.148.671 110 179.957.508 1.005 345.213.783 

2014 732 152.765.589 493 88.635.426 214 267.517.079 1.439 508.918.094 

2013 764 94.763.146 566 84.955.772 245 255.088.574 1.575 434.807.491 

Fonte: Sistema Nacional de Crédito Rural – Banco Central do Brasil. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Tabela 3.20 - Quantidade e Valor dos Contratos (Em R$ correntes) de Financiamento Rural da 

Municípios da Aglomeração Urbana de Piracicaba (2013-2017) 

Ano 
Qtd. 

Custeio 
Vlr. Custeio 

Qtd. 

Invest. 
Vlr. Invest. 

Qtd. 

Comerc. 

Vlr. 

Comerc. 

Quantidade 

total 
Valor Total 

2017 1.587 484.927.308 551 73.754.722 15 133.554.406 2.153 692.236.436 

2016 1.968 780.400.962 675 101.041.701 25 126.655.309 2.668 1.008.097.972 

2015 2.149 864.163.429 673 89.040.771 70 176.847.508 2.892 1.130.051.708 

2014 2.055 634.222.207 1.094 112.865.372 221 239.242.110 3.370 986.329.688 

2013 2.078 477.089.115 1.172 165.174.086 335 181.600.718 3.585 823.863.920 

Fonte: Sistema Nacional de Crédito Rural – Banco Central do Brasil. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Além do volume contratado, em média, ser 2,5 vezes maior que na RMC, que tem um 

PIB agrícola duas vezes menor, verifica-se que na região de Piracicaba os contratos se 

concentram principalmente no custeio da produção, reflexo da predominância de culturas 

temporárias. Já na região de Campinas predominam os contratos de crédito para 

comercialização — o que faz com que municípios como Americana e Campinas contratem 

crédito em valor muito acima do VAB agropecuário —, sendo a participação das commodities 
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dos maiores municípios produtores relativamente reduzida em relação ao valor total de sua 

produção.  

Internamente à RMC, a análise isolada por municípios pode levar a algumas 

distorções, pois alguns produtores de uma cidade podem contratar crédito em agências de 

outras maiores e mais estruturadas, porém, de modo geral, chama atenção a baixa participação 

dos municípios produtores de commodities (com exceção de Americana) no total dos 

contratos da RMC. Mesmo que isso seja devido ao fato das usinas e cooperativas estarem 

financiando a safra por meio de contratos de entrega da cana em espécie ao final da colheita, a 

baixa capacidade de acessar linhas de crédito pode restringir o poder de barganha dos 

produtores, bem como ampliar seus custos financeiros. Comparativamente, seria de se esperar 

que a região de Piracicaba também pudesse contar com o financiamento privado de usinas 

sucroalcooleiras e cooperativas. Ainda assim, o volume produzido, tanto absoluto quanto 

relativo, seria muito maior. 

 

Tabela 3.21 - Valor dos Contratos* de Crédito Oficial sobre o VAB da Agropecuária na RMC 

(2013-2015) 
Ano 2013 2014 2015 

Total 37% 35% 22% 

Americana 530% 583% 544% 

Artur Nogueira 21% 16% 10% 

Campinas 209% 137% 95% 

Cosmópolis 10% 10% 7% 

Engenheiro Coelho 55% 28% 32% 

Holambra 22% 24% 24% 

Hortolândia 84% 18% 145% 

Indaiatuba 18% 17% 9% 

Itatiba 4% 2% 2% 

Jaguariúna 18% 16% 22% 

Monte Mor 43% 45% 47% 

Morungaba 95% 112% 82% 

Nova Odessa 255% 305% 209% 

Paulínia 11% 2% 6% 

Pedreira 12% 12% 10% 

Santa Bárbara d'Oeste 39% 403% 53% 

Santo Antônio de Posse 17% 24% 11% 

Sumaré 28% 36% 11% 

Valinhos 15% 13% 10% 

Vinhedo 2% 1% 2% 
*Valor dos contratos de crédito Oficial: Sistema Nacional de Crédito Rural (Banco Central do Brasil). 

Fonte: VAB: Produto Interno Bruto dos Municípios (IBGE). Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Estas observações deixam claro que existe espaço para ampliação da produção sem 

aumento da área destinada a essas culturas, mas, para isso, há necessidade que se aprofunde a 

investigação dos fatores que têm limitado os ganhos de eficiência em diferentes contextos 

rurais da RMC. Diversas situações apontadas ao longo deste relatório mostram que o 

desempenho da produção agropecuária regional está abaixo do seu potencial real. Quais 
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sejam: i) má conservação do solo, principalmente nas áreas de nascentes, mananciais e 

córregos; ii) dificuldade de acesso à crédito; iii) tamanho médio da propriedade x custo da 

mecanização; e iv) acesso insuficiente à extensão rural. Situações conhecidas, mas que 

precisam ser atacadas conjuntamente para atingir a resultado críveis. 

3.6.2 A expansão urbana, a produção e o mercado agropecuário 

Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) a respeito das 

Centrais de Abastecimento no país, 40% dos alimentos são comercializados pelas redes de 

varejo, 20% a 30% pelas centrais de abastecimento e o restante por outras vias, como feiras e 

venda direta. Nas regiões mais urbanizadas, como Campinas, o percentual comercializado 

pelas redes de varejo se torna significativamente maior, de modo que os produtores estão a 

mercê das estratégias de aquisição dessas redes, que podem ou não envolver a aquisição da 

produção regional, a depender da estrutura de contratos com fornecedores chaves, exigências 

de certificação, posicionamento de marcas, etc. 

No caso dos Hortigranjeiros, o espaço metropolitano dá suporte ao volume e ao valor 

comercializado no atacado de forma bastante expressiva. De acordo com os dados da Conab 

sobre a comercialização nos Entrepostos Atacadistas do estado de São Paulo em 2017, a 

CEAGESP, localizada no município de São Paulo, sozinha, movimenta 19% do volume e 

22%, aproximadamente, do valor comercializado. Os números para o ESP situação em 28,7% 

e 31,7%, respectivamente, sendo a região Sudeste a que mais participação tem na 

comercialização nacional de Hortigranjeiros, com 55% do volume e 58% do valor. No ESP, 

Campinas (CEASA) vem em segundo lugar, depois da capital, com 633 milhões de 

toneladas/ano (3,7%) e R$ 1,48 bilhão (4,3%) vendidos, com valor unitário de R$ 2,30/kg, 

igual ao da capital e maior que o do Brasil (R$ 2,00/kg), conforme a Tabela 3.22.  

 

 

Tabela 3.22 - Volume e Valor de Hortigranjeiros Comercializados nos Entrepostos 

Atacadistas, ESP, Sudeste e Brasil, em 2017. 

Entreposto Atacadista 

Hortigranjeiros 

Volume (Kg) 
% Part. 

Vol. 
Valor (R$) 

% Part. 

Valor 

CEAGESP - São Paulo 3.257.815.123 19,0 7.546.814.743,76 21,9 

CEASA/SP - Campinas 633.079.346 3,7 1.485.407.357,36 4,3 

CEAGESP - Ribeirão Preto 281.543.227 1,6 537.420.223,29 1,6 

CEAGESP - São José dos Campos 124.109.403 0,7 230.611.990,80 0,7 

CEAGESP - Sorocaba 115.707.408 0,7 236.764.850,77 0,7 
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CRAISA/SP - Santo André 109.134.100 0,6 142.923.884,00 0,4 

CEAGESP - Presidente Prudente 98.091.169 0,6 95.077.108,93 0,3 

CEAGESP - Bauru 93.848.376 0,5 180.906.651,90 0,5 

CEAGESP - São José do Rio Preto 88.171.692 0,5 178.826.141,37 0,5 

CEAGESP - Araraquara 46.706.813 0,3 104.096.836,88 0,3 

CEAGESP - Araçatuba 40.321.501 0,2 60.221.380,26 0,2 

CEAGESP - Piracicaba 23.130.416 0,1 39.051.871,18 0,1 

CEAGESP - Marília 14.879.179 0,1 35.132.480,81 0,1 

CEAGESP - Franca 13.779.284 0,1 22.642.609,83 0,1 

Subtotal ESP 4.940.317.037 28,7 10.895.898.131,14 31,7 

Subtotal Sudeste 9.450.783.712 55,0 19.937.839.946,69 58,0 

Total (Brasil) 17.187.265.538 100,0 34.394.288.309,55 100,0 

Fonte: Conab (2018). Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Ainda de acordo com a Conab (2018), enquanto a capital, São Paulo, participa com 

66% do volume comercializado dos Hortigranjeiros em 2017, Campinas participa com quase 

13%; e enquanto a capital participa com 69,3% do valor comercializado, Campinas participa 

com 13,6%. A origem das hortaliças (em especial: batata, tomate, batata-doce, Cenoura, 

Cebola e repolho) vendidas em todo o país está nos estados de São Paulo (27%) e Minas 

Gerais (26%), perfazendo 53% do total medido em kg. No caso das frutas (em especial: 

laranja, limão, tangerina, melancia, banana, abacaxi, mamão, manga e maracujá), os estados 

de São Paulo (30%), Minas Gerais (12%) e Bahia (11%), perfazendo também 53% do total 

medido em kg. Isso mostra a capacidade de movimentar cargas, graças à rede viária de que 

dispõe os estados citados, influencia o processo de abastecimento e comercialização, algo que 

Campinas, em menor escala que a capital, também contribui. 

Já no caso da indústria alimentícia, esta tem preferido deslocar espacialmente a 

produção para regiões mais interiorizadas (Tabela 3.23), até mesmo dentro da própria RMC, 

com maior disponibilidade de insumos a preços mais baixos (economia no frete), maiores 

índices de produtividade, maior número de produtores e menores custos de investimento, 

operacionais e trabalhistas, como parece ser o caso principalmente das atividades ligadas a 

pecuária leiteira, dentre elas, Laticínios e Fábricas de sorvetes e outros congelados 

comestíveis, como também da engorda de suínos para corte e das granjas de ovos.  

 

Tabela 3.23 - Número de Estabelecimentos – CNAE’s Selecionados (2006-2016) 

Ano 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Horticultura, Exceto 

Morango 
43 43 48 48 45 51 49 47 48 51 53 

Cultivo de Flores e 

Plantas Ornamentais 
19 20 20 19 24 24 24 24 23 25 25 

Cultivo de Laranja 2 2 1 1 1 2 4 4 7 9 10 
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Criação de Bovinos para 

Corte 
37 31 37 40 37 33 36 33 33 31 28 

Criação de Bovinos para 

Leite 
9 11 10 13 12 13 14 15 15 12 11 

Criação de EqüInos 6 6 10 10 10 11 12 11 10 11 9 

Criação de Suínos 3 3 3 3 4 6 6 5 5 5 4 

Criação de Frangos para 

Corte 
1 1 2 3 2 1 2 2 1 1 3 

Produção de Pintos de 

Um Dia 
2 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 

Produção de Ovos 0 0 1 1 2 3 5 6 6 6 6 

Frigorífico - Abate de 

Bovinos 
2 1 2 2 0 0 2 2 2 2 1 

Abate de Aves 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

Abate de Pequenos 

Animais 
0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Frigorífico - Abate de 

Suínos 
2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 

Fabricação de Produtos de 

Carne 
1 2 1 2 5 4 1 1 1 1 2 

Fabricação de Laticínios 2 2 9 8 10 10 9 9 9 9 9 

Fabricação de Sorvetes e 

Gelados 
8 8 7 7 7 6 7 8 8 8 12 

Fabricação de Alimentos 

para Animais 
8 8 8 8 8 8 9 11 13 11 11 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais – Ministério do Trabalho. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Esses segmentos da indústria alimentícia vêm passando por um forte processo de 

reestruturação e concentração de mercado, ampliando a importância da integração produtor-

indústria, tornando o produtor cada vez mais dependente das estratégias locacionais das 

empresas líderes do mercado. O fato de Campinas ser uma região altamente urbanizada 

favorece a predominância dessas empresas, que mantêm contratos diretos com as grandes 

redes de varejo e acabam comandando decisões locacionais, com reflexos nem sempre 

positivos sobre o produtor campineiro. 

No caso da produção leiteira, esta tem passado por uma desaceleração na região e, 

diante do que foi exposto, acredita-se que sua recuperação só se dará mediante um amplo 

programa de desenvolvimento para o setor na RMC, em especial para Campinas, focado nos 

canais de distribuição que façam a conexão entre produtores e laticínios nos municípios 

limítrofes. 

É importante que fique claro, a partir da identificação desse conjunto de situações, que 

a manutenção das áreas rurais na RMC dependerá da capacidade de reverter a tendência de os 

produtores a investirem cada vez menos na modernização de suas propriedades, reduzindo 

assim as exigências de capital e o risco de sua operação, aguardando uma oportunidade 

lucrativa para se desfazerem da atividade, em vez de ampliá-la.  



93 

 

A refuncionalização desses espaços também oferece alternativas à produção 

agropecuária. O patrimônio histórico acumulado nas antigas fazendas da região oferece um 

ambiente propício à sua utilização para atividades ligadas ao turismo e entretenimento. Cada 

vez mais essas fazendas são convertidas em hospedagens, centro de convenções, locações 

para cinema e tv, festas temáticas, feiras gastronômicas e até para competições esportivas de 

diversas naturezas. Essas atividades ampliam o fluxo pendular de trabalhadores e 

consumidores entre o centro urbano e o meio rural. 

A difusão da produção de frutas e olericultura também deve ser incentivada como 

substituição de atividades e culturas em estagnação na RMC. Como apontado anteriormente, 

para que isso ocorra, a articulação metropolitana é necessária, tanto no mapeamento de 

oportunidades produtivas, como na promoção de áreas onde poderiam ser desenvolvidas com 

êxito, combinando assistência técnica adequada e obtenção satisfatória de crédito. 

 

3.6.4 Alguns resultados do Censo Agropecuário 2017 para a RMC 

Nesta seção, incluímos a análise do Censo Agropecuário 2017 que o IBGE acaba de 

publicar. A divulgação do primeiro conjunto de informações deste Censo ocorreu após às 

análises realizadas pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP e, portanto, serão apresentadas aqui 

as informações mais relevantes que confirmem ou não as tendências já apontadas nas demais 

seções deste capítulo. Como no que tange à estrutura fundiária, que se manteve praticamente 

estável em relação a 2006, com uma pequena redução das áreas de minifúndios e pequenas 

propriedades (2%) e equivalente aumento das grandes. 

Ainda que o conjunto de dados seja limitado em termos de abrangência e não permita 

uma visão completa da evolução da agropecuária na RMC em relação ao ano de 2006, 

diversos aspectos preliminares podem ser analisados a partir das informações divulgadas, com 

implicações diretas sobre o ordenamento territorial, o emprego e a segurança alimentar. A 

partir da publicação do IBGE é possível cruzar os dados sobre as características dos 

estabelecimentos agropecuários em relação ao tamanho, tipo de utilização, produção, 

empregos gerados31 e intensidade de uso de insumos industriais/tecnológicos, obtendo uma 

visão da estrutura fundiária, escolhas produtivas e das matrizes de produção com suas 

respectivas demandas por fatores de produção e insumos.  

                                                 
31 Apesar do Censo apresentar estatísticas sobre o pessoal ocupado, captando inclusive os trabalhadores 

informais, o número de omissões provocadas  
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O núcleo metropolitano representado pelo Município de Campinas, justamente o 

maior centro urbano-industrial e de serviços da RMC, foi o que mais contribuiu para o 

resultado agregado, respondendo por 22,7% das áreas incorporadas aos estabelecimentos 

agropecuários da RMC. No entanto, ao desagregar a análise da evolução da área dos 

estabelecimentos agropecuários de Campinas, verifica-se que as áreas de lavoura se reduziram 

em 54% e as de pecuária em 22%, com importante incremento das áreas classificadas como 

matas e principalmente aquelas classificadas como “Lâmina d'água, tanques, lagos, açudes, 

área de águas públicas para aquicultura, de construções, benfeitorias ou caminhos, de terras 

degradadas e de terras inaproveitáveis”, que é a rubrica que de fato comporta o crescimento 

da área dos estabelecimentos no Município de Campinas. Isto pode ser um indício de aumento 

da área rural protegida ou destinadas a usos não exclusivamente agrícolas. 

Sobre a evolução da estrutura fundiária e utilização das terras rurais, verificamos que o 

tamanho da área dos estabelecimentos da RMC ampliou-se (Tabela 3.24). O tamanho total 

dos estabelecimentos agropecuários passou de 173.514 (ha) em 2006 para 175.270 (ha) em 

2017, mesmo diante de um conjunto de pressões para conversão de áreas rurais em ocupações 

tipicamente urbanas (tanto para habitação, quanto para atividades comerciais e/ou industriais) 

provocadas por algumas características da região. Sejam elas, a presença, pelo menos durante 

o período que separa os dois Censos, de um mercado imobiliário dinâmico, impulsionado 

tanto pelos movimentos pendulares em busca do diferencial de preços imobiliários, quanto 

pelas possibilidades de diversificação que o mercado de alta renda e a disponibilidade de 

infraestrutura econômica propiciam.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.24 – Número e Área dos Estabelecimentos Agropecuários nos Municípios da RMC: 

comparação entre os Censos de 2006 e 2017. 

Município 

Número de estabelecimentos 

agropecuários 

Área dos estabelecimentos 

agropecuários (Hectares) 

2006 2017 
Variação 

(%) 
2006 2017 

Variação 

(%) 

Americana 63 42 -33 351 2.390 581 

Artur Nogueira 515 568 10 14.511 10.442 -28 

Campinas 631 582 -8 31.220 37.444 20 
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Cosmópolis 120 178 48 17.854 9.066 -49 

Engenheiro Coelho 233 317 36 7.581 7.012 -8 

Holambra 184 219 19 4.174 3.114 -25 

Hortolândia 8 19 138 79 328 315 

Indaiatuba 373 332 -11 13.167 15.556 18 

Itatiba 342 331 -3 16.327 17.196 5 

Jaguariúna 101 67 -34 5.508 6.105 11 

Monte Mor 213 226 6 7.067 11.547 63 

Morungaba 90 145 61 5.439 6.341 17 

Nova Odessa 70 36 -49 3.438 907 -74 

Paulínia 79 42 -47 2.190 1.897 -13 

Pedreira 76 64 -16 5.394 5.251 -3 

Santa Bárbara d'Oeste 163 75 -54 18.133 19.882 10 

Santo Antônio de Posse 199 205 3 8.820 10.096 14 

Sumaré 115 170 48 2.391 4.319 81 

Valinhos 499 266 -47 6.668 4.227 -37 

Vinhedo 89 85 -4 3.202 2.150 -33 

Total da RMC 4.163 3.969 -5 173.514 175.270 1 
Fonte: Censos Agropecuários, IBGE. 

 

Entretanto, apesar do aumento total da área dos estabelecimentos, entre os anos de 

2006 e 2017, as áreas destinadas à lavoura e a pecuária na RMC se reduziram em 28,1% e 

27,8% respectivamente. Uma perda conjunta de mais de 46.000 (ha), tendo o número total de 

estabelecimentos se reduzido em 4,7%. Já as áreas destinadas às matas nativas ou cultivadas e 

as áreas classificadas como “Lâmina d'água, tanques, lagos, açudes, área de águas públicas 

para aquicultura, de construções, benfeitorias ou caminhos, de terras degradadas e de terras 

inaproveitáveis” se elevaram de 5.500 (ha) para algo em torno de 52.000 (ha), sendo 28.800 

(ha) destinados às matas e os 23.500 (ha) à segunda rubrica (Tabela 3.25). Das áreas de mata, 

mais de 20.000 (ha) constam como sendo florestas naturais ou fazendo parte das demais áreas 

de preservação. Alguns motivos para essa alteração podem ser apontados, desde ações de 

proteção ambiental até modificações na utilização dos solos.  

Sobre a matriz de produção da RMC, esta se mostra bastante variada e engloba 

diversos tipos de atividades, desde commodities cultivadas em larga escala para venda nos 

mercados globais, produção de flores, frutas, hortaliças e até mesmo carnes. Em comum, 

principalmente com a agricultura, está o elevado uso de tecnologia, desde o material genético 

até máquinas e instalações. O percentual de estabelecimentos que utilizam tratores na RMC 

(56%) está muito acima da média nacional (14,5%) e mesmo da estadual (45%). O número 

médio de tratores por estabelecimento é de 1,03, um pouco acima dos 0,93 estaduais (0,24 na 

média nacional).  

O percentual de estabelecimentos que possuem caminhões (18%) e utilitários (32%) 

também está bem acima das médias nacional (3,5% e 8%) e estadual (10% e 21%), compondo 

uma média de 0,3 caminhões e 0,4 utilitários por estabelecimento, contra 0,05 e 0,1 na média 
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nacional e 0,23 e 0,28 estadual, respectivamente. Esses dados corroboram com as análises 

anteriores feitas pela equipe. 

Em relação às principais culturas agrícolas da RMC, as lavouras de cana-de-açúcar e 

de laranja, na comparação entre os dois últimos Censos, a área destinada à cana-de-açúcar na 

RMC cresceu 74% e quantidade produzida 40%, confirmando o diagnóstico de que a região 

apresenta déficits de produtividade em relação às demais áreas produtoras do Estado de São 

Paulo, ao contrário do milho, cuja área se ampliou em 40% e a produção em 73%. Os dados 

divulgados até aqui não permitem identificar a área plantada com culturas permanentes, 

incluindo a de laranja, apenas o tamanho total os estabelecimentos que desenvolvem essas 

culturas. No que se refere à produção, a quantidade de laranja produzida em estabelecimentos 

com mais de 50 pés da fruta, entre 2006 e 2017, caiu de 175 mil toneladas para 111 mil 

toneladas, reduzindo assim a participação da RMC na produção estadual de 1,7% para 1,04%.  

Sem dados precisos sobre a área de cultivo de laranja, fica impossibilitada uma análise 

mais profunda sobre uma possível substituição de áreas dessa cultura por cana, por exemplo, 

já que esta ganhou importância relativa no Censo atual. 

Sobre outra importante atividade da RMC, a horticultura, principalmente para os 

minifúndios e pequenas propriedades, não há informações sobre a área cultivada e a análise 

do número de estabelecimentos poderia provocar distorções, uma vez que os dados foram 

divulgados por produto e por estabelecimento muitas vezes produz mais de um ao mesmo 

tempo. O mesmo pode-se dizer para os casos da Flores e Plantas ornamentais. 

A silvicultura, por sua vez, ganha interesse nessa análise, pois compõe as áreas de 

florestas plantadas e sistemas agroflorestais em geral, cuja expansão territorial se destaca. 

Novamente as omissões tornam complicado qualquer tipo de conclusões. Em se considerando 

dos dados disponíveis, o efetivo de pés de eucalipto existentes subiu de 8 milhões para 11,7 

milhões, enquanto o número de estabelecimentos caiu de 144 para 125. Em se considerando 

um plantio com tecnologia média, comportando 1.500 árvores por hectare, esperava-se uma 

ampliação de pelo menos 2.500 hectares plantados, próximo ao valor que foi verificado nas 

florestas plantadas e sistema agroflorestais. 

Já a pecuária conta com um maior volume de dados, permitindo uma apreciação 

crítica mais aprofundada. As cidades de Campinas, Itatiba, Morungaba, Pedreira, Indaiatuba e 

Monte Mor se destacam em número de cabeças e áreas destinadas à atividade, entretanto, o 

diferencial de produtividade entre esses municípios é bastante acentuado. 

Campinas, que conta com maior rebanho e maior área de pastagens têm a menor 

relação de cabeças por área, com mais de 50% do rebanho pertencente aos estabelecimentos 
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de grande porte (acima de 200 (ha)). A totalidade desse rebanho das grandes propriedades é 

praticamente de gado de corte, muito menos intensivo em manejo e capital, uma vez que o 

número de vacas ordenhadas em 2017 foi de 3,8 mil, das quais 3,5 mil estão concentradas em 

estabelecimentos com área entre 10 e 20 hectares. Esses dados reforçam o quadro de 

dificuldade que se apresenta para a pecuária leiteira campineira, difusa em pequenas 

propriedades e com cada vez menos opções de comercialização.  

Prosseguindo com a análise da pecuária, em Indaiatuba, a concentração em grandes 

propriedades é ainda maior, 75% e em Itatiba, é de 52%. Os dados seguem a mesma tendência 

para as áreas de pastagem nesses municípios. Entretanto, o número de cabeças por hectares 

nas grandes propriedades de Indaiatuba é de 1,8 e em Itatiba chega a 2,3, contra 1,36 em 

Campinas. Mesmo nas pequenas propriedades, mais voltadas para o gado de leite em 

Campinas, o diferencial de intensidade de uso do solo é relevante, ainda que possivelmente 

por razões diferentes. Em Campinas, a média de ocupação é de 2,04 cabeças/hectare enquanto 

em Indaiatuba e Itatiba é de 2,8 e 3,85 respectivamente. 

Pedreira também tem a maior parte de seu rebanho concentrado em grandes 

propriedades (38%), com menor taxa de ocupação do que Campinas, 0,93 cabeças por hectare 

nas grandes propriedades e 1,22 no conjunto. Tem a segunda maior produtividade na pecuária 

de leite da RMC, de 6,6 mil litros/vaca em 2017, contra 6,8 mil de Itatiba, porém, com menos 

de 3% do rebanho 

Em se tratando de produtividade, os dados ainda mais dispares, com suas quase 4 mil 

vacas ordenhadas, Campinas produziu 1,8 milhão de litros de leite em 2017 (466 litros/vaca), 

dos quais mais de 60% foram em grandes propriedades, o que oferece mais indícios sobre a 

situação pouco favorável da pecuária leiteira em Campinas. Enquanto isso, Itatiba, com 

apenas 910 vacas em ordenha produziu mais de 6 milhões de litros no total. 

Monte Mor e Morungaba já possuem uma pecuária mais concentrada na pequena e 

média propriedade, voltada para o gado de corte. Monte Mor, assim como Indaiatuba estão 

próximas da região de Itu onde a produção de gado é bastante dinâmica. Já Morungaba, assim 

como Pedreira, estão na região de Amparo, que possui importantes laticínios e que parece 

estar contribuindo para a especialização na pecuária do vetor Leste da RMC, expulsando a 

pecuária leiteira do núcleo metropolitano para se concentrar cada vez mais da região Amparo. 

Apesar de ainda limitados e inconclusivos, estas informações corroboram o conteúdo 

das análises anteriores sobre a agropecuária da RMC. 

Como era esperado, verificou-se que a estrutura fundiária permaneceu estável, com 

maior presença de minifúndios e pequenas propriedades do que a média estadual, porém, com 
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redução das áreas de lavoura e pastagem, ainda que com ampliação das áreas dedicadas às 

commodities, pelo menos para a cana-de-açúcar e o milho. Por outro lado, surge um novo 

elemento, as ampliações das áreas de silvicultura, florestas naturais e plantadas, laminas 

d’água e terras não aproveitáveis, que por um lado requerem melhor análise quanto aos 

procedimentos estatísticos, por outro, revelam uma busca cada vez maior pela posse 

especulativa da terra, o que é reforçada pelo desempenho da pecuária, principalmente no 

município de Campinas.  

Como já mencionado, a pecuária no município de Campinas continua a apresentar 

baixo dinamismo e especializa-se cada vez mais no gado de corte, o qual permite, por 

exemplo, a adoção do modelo de pecuária extensiva, com função de produção com 

baixíssimas exigências de capital e mão de obra, no qual o gado fica alocado em pastos 

naturais, sem maiores necessidades de manejo, aguardando a melhor hora para serem 

comercializados. Ao mesmo tempo, o proprietário da terra poupa investimentos e tem maior 

facilidade em se desfazer do negócio caso apareça uma oportunidade lucrativa de conversão 

da propriedade. 

No caso das commodities, a tendência ao diferencial negativo de produtividade em 

relação às demais regiões do estado também foi confirmado, pelo menos no caso da cana-de-

açúcar, com aumentos de área acima da produção. 

A maior disponibilidade e utilização de tratores, caminhões e utilitários é compatível 

com uma agricultura mais intensiva, composta por produtos de maior valor agregado e 

circuitos mais curtos de comercialização, como é o caso da horticultura e das flores e plantas 

ornamentais, as quais se destacam na região. 

Diante dessas confirmações, permanecem válidas as afirmações anteriores sobre a 

necessidade de dinamização dos espaços subaproveitados pela agropecuária da RMC, como 

forma de garantir maior eficiência energética na produção de alimentos, garantir a segurança 

alimentar, preservar os serviços sócio ambientais fornecidos pela zona rural, bem como 

melhorar a renda do produtor. 
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Tabela 3.25 - Área dos estabelecimentos agropecuários (Hectares) por Grupos de atividade econômica 

Município 

20017 2006 

Total Lavoura Pastagem Matas 

Lâmina d'água e 

terras 

degradadas e de 

terras 

inaproveitáveis 

Total Lavoura 

Pecuária e 

criação de 

outros animais 

Matas Pesca Aquicultura 

Americana 2.390 2.084 57 0 133 351 279 X - - - 

Artur Nogueira 10.442 6.945 1.535 1.138 756 14.511 9.535 4.927 - - X 

Campinas 37.444 5.380 12.995 6.253 12.816 31.220 11.749 16.745 2.658 - 48 

Cosmópolis 9.066 7.141 633 585 656 17.854 17.351 480 - - X 

Engenheiro Coelho 7.012 4.944 951 623 467 7.581 5.155 2.402 25 - - 

Holambra 3.114 1.860 280 324 645 4.174 2.812 1.269 - - - 

Hortolândia 328 204 0 0 X 79 45 34 - - - 

Indaiatuba 15.556 5.445 5.485 2.353 2.275 13.167 8.445 4.452 213 - 34 

Itatiba 17.196 2.572 8.530 4.728 1.173 16.327 5.318 10.154 - - - 

Jaguariúna 6.105 3.710 1.516 517 338 5.508 2.659 2.777 - - X 

Monte Mor 11.547 5.605 3.840 1.245 858 7.067 4.200 2.787 - - X 

Morungaba 6.341 823 1.967 3.165 377 5.439 1.225 3.912 - - - 

Nova Odessa 907 239 392 88 89 3.438 1.722 1.709 - - X 

Paulínia 1.897 1.618 96 98 43 2.190 1.908 246 - X - 

Pedreira 5.251 69 3.562 859 378 5.394 614 4.310 - - - 

Santa Bárbara d'Oeste 19.882 14.844 641 4.162 213 18.133 17.791 342 - - - 

Santo Antônio de Posse 10.096 7.222 855 1.111 907 8.820 6.285 2.426 - X X 

Sumaré 4.319 2.642 882 286 495 2.391 1.996 395 - - - 

Valinhos 4.227 696 1.881 881 757 6.668 2.253 4.190 - - X 

Vinhedo 2.150 336 563 390 189 3.202 2.106 1.029 - - - 

Total da RMC 175.270 74.379 46.661 28.806 23.565 173.514 103.448 64.586 2.896 0 82 

Fonte: Censos Agropecuários, IBGE. 
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3.7 Síntese 

Nota-se grande complementariedade intrasetorial entre a produção agrícola das 

diferentes áreas dos municípios que compõe a RMC. Grande parte dos insumos básicos e, 

principalmente, dos insumos estratégicos mais intensivos em tecnologia, são produzidos na 

região. Encontra-se ainda boa complementariedade intersetorial com agroindústria e centrais 

de comercialização, permitindo concluir que a região ainda preserva elementos geradores de 

oportunidades para o crescimento da atividade rural, desejável tanto do ponto de vista da 

geração de emprego e renda, quanto da preservação das áreas provedoras de serviços 

ambientais, necessários para a manutenção não só da qualidade de vida, como da produção de 

bens e serviços no ambiente urbano. 

Porém, grandes também são as ameaças ao setor levantadas ao longo desta pesquisa. 

Para enfrenta-las, é preciso elevar o grau de coordenação entre os agentes públicos e privados 

que compõe o setor na RMC, pois todo esse potencial de articulação produtiva extrapola em 

larga medida as fronteiras municipais e a capacidade empresarial dos produtores 

individualmente. Com exceção de algumas agroindústrias (usinas, alguns laticínios e 

frigoríficos), os demais agentes são incapazes de estruturar sua rede de fornecedores, 

compradores e adotar as melhores práticas produtivas, cujo conhecimento acumulado na 

região poderia proporcionar, sendo necessário que se reconheça que as oportunidades 

decorrem justamente do aproveitamento do fator metropolitano. 

 

Quadro 3.4. Vantagens de Desvantagens da Produção Agropecuária na RMC 

Vantagens Desvantagens 

Tradição na Olericultura, Fruticultura, Produção de 

Flores e Plantas Ornamentais, Ovos e Pecuária de 

Granja(integração) 

Clima desfavorável para as culturas de maior valor 

agregado (principalmente espécies de clima 

temperado) 

Presença de experiências exitosas de Cooperativismo 

e Associativismo 

Necessidade de investimentos em composição de solo 

e construção de ambiente controlado 

Presença de Empresas Produtoras e Desenvolvedoras 

de Tecnologias, Produtos e Serviços 
Escassez de mão de obra para lida no Campo 

Presenças de Centros de Excelência em Pesquisa Elevado Custo da Terra 

Presença de grandes Centros Consumidores Dificuldade de acesso a crédito 

Presença de importantes Centros de Comercialização 
Falta de canais de comercialização em algumas 

atividades  

Estrutura Logística superior à média nacional 
Aumento da criminalidade no Campo (furtos de 

máquinas, equipamentos e produtos) 

Fonte: Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Viu-se que a excelência produtiva em cada atividade se delimita em regiões muito 

específicas, enquanto que grande parte dos problemas atinge o território de forma abrangente. 
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Diante disso, é preciso que a região metropolitana de fato construa os instrumentos que estão 

previstos nos planos municipais de desenvolvimento de maneira integrada.  

Grande parte das áreas agrícolas exploradas na região estão destinadas a culturas de 

baixo valor agregado e a pecuária metropolitana concentra-se cada vez mais em modelos de 

baixa demanda de capital e, consequentemente, baixo retorno. Em oposição, o preço da terra 

rural na região é um dos mais altos do país (Anexo I), potencializado pelo dinamismo do 

setor imobiliário, que diante a escala de população nos diversos estratos de renda, tem 

conseguido diversificar sua oferta de lançamentos. Ainda que do ponto de vista da renda 

pessoal essas atividades gerem um volume de lucros não desprezível — e seja isso que 

sustenta a permanência do produtor na atividade —, as alternativas ligadas à conversão da 

terra rural em terra urbana e as perspectivas de aplicações financeiras posteriores superam a 

capacidade de geração de renda das atividades agropecuárias, mesmo nas áreas mais 

dinâmicas32.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 No caso do mercado imobiliário, normalmente o dono da terra apenas cede ou vende o terreno para uma 

incorporadora ou construtora. No caso da venda, dados os altos juros praticados internamente, o dinheiro pode 

ser alocado em títulos de renda fixa de fácil acesso e baixo risco. No caso da cessão do terreno, normalmente o 

proprietário recebe imóveis que passarão a lhe prover mensalmente uma renda de alugueis. Em ambos os 

casos, isso reduz enormemente o efeito do Path Dependence, uma vez que a troca de atividade é amplamente 

facilitada. 
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Anexo I – Produção de Commodities Exportáveis, Campinas e Região 

 

Figuara A – Localização das Usinas Sucroalcooleiras: RMC e Entorno (pontos) 

 

Fonte: União dos de Bioenergia  

 

Figura B – Área destinada ao cultivo de cana-de-açúcar no entorno de Campinas, 

2013 (Campinas em destaque). 

 
Fonte: Canasat - Monitoramento da Cana-de-açúcar via imagens de satélite. 
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Figura C –Evolução da Distribuição Espacial da produção de Cana-de-açúcar e 

Citros nas principais áreas produtoras do Estado de São Paulo (1988-2014) 

 
Fonte: Embrapa (2014, p.). 
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ANEXO II – Preço de Terras da Região Do Departamento Regional 

A tabela que se segue contém os valores das terras Rurais em Algumas regiões 

selecionadas, divulgados pelo Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo. É 

preciso frisar que a divisão regional utilizada nessa apuração agrupa os municípios de acordo 

com sua filiação aos Escritórios de Desenvolvimento Rural (EDR) da Coordenadoria de 

Assistência Técnica Integral (CATI) não corresponde aos municípios da RMC. O Escritório 

CATI da região de Campinas agrega informações de 17 municípios: Campinas, 

Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Monte Mor, Morungaba, Paulínia, Sumaré, Valinhos, 

Vinhedo, Campo Limpo Paulista, Elias Fausto, Itupeva, Jarinu, Jundiai, Louveira, Várzea 

Paulista). Essa agregação certamente promove algum grau de distorção nas médias de preços 

em relação à RMC, principalmente porque exclui municípios mais afastado do núcleo 

metropolitano (porém, inclui outros com caraterísticas socioespaciais muito semelhantes) e 

com preços de terra mais reduzidos, entretanto, são estes os dados disponíveis que melhor se 

aproximam da realidade da região.  

Feitas essas ressalvas, observa-se que, segundo essa distribuição territorial, o preço da 

terra em Campinas só não é o maior do Estado nas porções destinadas à “cultura de primeira”, 

nas quais perde para região de Mogi Das Cruzes, que dispõe de condições edafoclimáticas 

especialmente favoráveis a culturas de alto valor agregado33 (flores e plantas ornamentais, 

fruticultura e olericultura) semelhantes a região de agropecuária mais dinâmica da RMC. Em 

todos os demais usos, a terra dos Municípios que compõem a região EDR de Campinas 

apresentam preços mais elevados, sendo o maior diferencial nas áreas de pastagem, muitas 

vezes preferidas pelo mercado imobiliário. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33A altitude e o clima favorecem o cultivo de uma grande variedade de flores e plantas ornamentais na região de 

Mogi das Cruzes. Entre esses cultivos, diferentes espécies de orquídeas ganharam destaque a partir da década 

de 1980, quando foram introduzidas pelos imigrantes japoneses e seus descendentes. Já em 1936, o consulado 

japonês publicava um guia de orientação de produção de flores para a periferia de São Paulo. 
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Tabela 3.24 - Valor de Terra Nua, por Categoria, Escritório de Desenvolvimento Rural 

(EDR) e Estado em R$/ha – (2016) 

Terra de cultura de primeira 

EDR 
Preço 

Menor 

Preço 

Maior 

Preço 

Médio 
Moda Mediana 

Nº de 

informantes 

Nº de 

municípios 

Estado  2.480,00 70.000,00 26.400,00 25.000,00 24.793,00 509 645 

Mogi Das 

Cruzes 
35.000,00 55.000,00 48.750,00 50.000,00 50.000,00 12 12 

Sorocaba 30.000,00 70.000,00 49.333,33 50.000,00 50.000,00 18 19 

Campinas  35.000,00 60.000,00 47.700,00 50.000,00 50.000,00 10 17 

        Terra de cultura de segunda 

Estado  2.067,00 65.000,00 21.108,00 20.000,00 18.200,00 543 645 

Campinas  30.000,00 55.000,00 42.200,00 45.000,00 44.000,00 10 17 

Sorocaba 25.000,00 60.000,00 41.631,58 40.000,00 40.000,00 19 19 

Mogi-Mirim 20.000,00 65.000,00 39.727,27 65.000,00 37.000,00 11 11 

        Terra para Pastagem 

Estado  2.067,00 60.000,00 18.205,29 20.000,00 15.733,00 496 645 

Campinas  23.000,00 50.000,00 36.300,00 33.000,00 37.000,00 10 17 

Sorocaba 20.000,00 50.000,00 34.315,79 40.000,00 35.000,00 19 19 

Mogi-Mirim 10.000,00 60.000,00 34.000,00 30.000,00 31.500,00 11 11 

        Terra para reflorestamento 

Estado  2.000,00 45.000,00 16.019,59 20.000,00 14.325,00 369 645 

Campinas  20.000,00 45.000,00 31.400,00 35.000,00 32.000,00 10 17 

Sorocaba 12.000,00 40.000,00 29.210,00 35.000,00 30.000,00 19 19 

Mogi Das 

Cruzes 
8.000,00 40.000,00 28.583,33 30.000,00 30.000,00 12 12 

Fonte: Instituto de Economia Agrícola São Paulo. 
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Capítulo 4 – Análise da Indústria na RMC: Desafios e 
Incertezas 
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4.1 Introdução 

Neste capítulo pretendemos discutir alguns dos desafios à atividade industrial dentro 

da Região Metropolitana de Campinas (RMC), com maior foco nas questões relacionadas ao 

desenvolvimento econômico regional e ao fortalecimento de seu tecido industrial, que 

constitui um complexo territorial-setorial. Para tanto, o texto se estrutura em duas grandes 

partes:  

• Caracterização da atividade industrial na RMC: com base nas principais 

informações levantadas no relatório anterior (Produto II), mas avançando em 

termos das observações a respeito das mudanças estruturais da indústria de 

transformação na região, entre os anos 2000 e 2015. 

Esta caracterização se baseou nos seguintes aspectos da evolução da indústria de 

transformação: 

i. Valor da produção; 

ii. Fabril; 

iii. Mão de obra; 

• Comentários sobre os desafios à atividade industrial na RMC: e sugestões para 

solução dos problemas / ou das ameaças identificadas. 

A construção deste relatório leva em consideração os elementos quantificáveis e 

representativos do comportamento da atividade industrial no período, ao nível dos 

municípios. Neste sentido, convém ressaltar alguns dos limites e desafios impostos à análise: 

em primeiro lugar, a ocorrência de bases de dados estatísticos não diretamente compatíveis 

entre si, impedindo o maior aprofundamento em alguns aspectos importantes de nossa 

investigação (p. ex.: o período utilizado em algumas análises; e as diferentes classificações do 

setor industrial). Em segundo lugar, o caráter de interdependência da atividade industrial, cuja 

manifestação na RMC reflete outros níveis de determinação (p. ex.: a política 

macroeconômica, o desempenho setorial da indústria etc.), não diretamente apreendidos por 

este capítulo.  

 

4.2 Caracterização da atividade industrial na RMC 

A indústria vem modificando sensivelmente a sua configuração, importando conhecer 

o significado destas mudanças na economia da Região Metropolitana de Campinas (RMC). 

De uma participação de 39,5% sobre o valor adicionado bruto (VAB) interno à RMC, no ano 
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de 2002, o setor passou a representar 32,5%, no ano de 2015. Até o ano de 2008, seu patamar 

mantinha-se em torno dos 40%. Ao considerarmos a elevação da participação do setor 

terciário, exceto os serviços de administração, segurança, educação e saúde públicas e 

seguridade social, no mesmo período, a mudança no setor industrial adquire ainda maior 

expressão, porque revela uma modificação qualitativa importante na estrutura econômica da 

RMC. 

 

Tabela 4.1 – Valor Adicionado Bruto da RMC por setores de atividade (2002-2015). Valores em R$ 

mil. 

  
2002 2008 2015 

R$ mil % R$ mil % R$ mil % 

Agropecuária           549.507  1,6           613.041  0,9        1.544.084  1,1 

Indústria      13.386.018  39,5      29.198.487  40,7      45.766.414  32,5 

Serviços, exceto Adm. Pública      16.870.255  49,8      35.362.871  49,3      80.987.681  57,6 

Administração Pública        3.070.506  9,1        6.593.790  9,2      12.331.369  8,8 

Total      33.876.286  100,0      71.768.188  100,0    140.629.548  100,0 

Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios, 2015. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Em que pese os impactos decorrentes da crise financeira internacional deflagrada em 

2008 e, sobretudo, o período recente de grave recessão da economia brasileira (2014-2016) 34, 

a queda de participação da atividade industrial resulta de mudanças mais profundas na 

estrutura produtiva nacional. No Brasil, especialmente a indústria de transformação vem 

passando por um processo de reversão, ao longo das últimas décadas, com perdas de alguns 

elos da cadeia produtiva, quedas na participação relativa no valor adicionado e até redução de 

sua produção física, podendo vir a representar um fechamento generalizado das unidades 

industriais locais e a observação de taxas negativas de crescimento no médio prazo.  

Esse quadro tem especial impacto em regiões com alto teor de participação da 

indústria em suas atividades econômicas, como é o caso da RMC. Isto é, o processo de 

desindustrialização no Brasil afeta, principalmente, as regiões com maior adensamento 

industrial. Pode impactar, inclusive, as finanças públicas, dado que a produção manufatureira 

é uma das principais fontes de arrecadação do ICMS, afetando os governos estaduais e, por 

conseguinte, o repasse de recursos aos municípios. 

Na Figura 1, é possível visualizarmos como se distribui a atividade econômica entre os 

setores, em cada município da RMC, em termos da participação no VAB.  

                                                 
34 Com efeito, os últimos dados divulgados pela Pesquisa Industrial Anual (PIA), do IBGE, revelam que a crise 

econômica do país “causou perda de receita, fechamento de 2.085 indústrias e demissão de 400.863 

trabalhadores”, apenas no ano de 2016 (UOL, 2018, informação disponível em https://goo.gl/Q2LWih). 

https://goo.gl/Q2LWih


109 

 

 
Figura 4.1 – Participação relativa no Valor Adicionado Bruto total, por município da RMC, 

segundo o setor de atividade econômica, 2015.  
Fonte: IBGE, 2017. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Entre os municípios da RMC, quatro apresentam a indústria de transformação como 

sua principal atividade econômica, isto é, com a maior contribuição ao VAB total (Monte 

Mor, Morungaba, Paulínia e Vinhedo). Outros dez municípios apresentam a indústria de 

transformação como sua segunda principal atividade35. Por fim, cinco municípios apresentam 

a indústria de transformação como a terceira principal atividade econômica36. Apenas Santo 

Antônio de Posse, entre os municípios da RMC, não têm a indústria de transformação 

figurando como uma das três principais atividades do município, em termos de valor 

adicionado. 

Os dados do IBGE mostram que a indústria é uma atividade de extrema importância 

dentro da região metropolitana, cuja participação relativa, apesar da perda apresentada, ainda 

corresponde a uma porção bem maior (um terço do VAB) do que o que ocorre em outras 

                                                 
35 Foram eles: Americana, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Nova Odessa, Pedreira, Santa Bárbara 

d’Oeste, Sumaré e Valinhos. 
36 Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Holambra. 
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partes do país. Alguns dos efeitos das mudanças da indústria procuraremos averiguar em 

seguida. 

 

4.3 Evolução da atividade industrial na RMC (2001-2016) 

Segundo a classificação do IBGE, no Sistema de Contas Nacionais (SCN), o VAB da 

indústria considera pelo menos quatro grandes ramos: a Indústria Extrativa, Indústria de 

Transformação, Construção Civil e os Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP). Para 

nossa análise, nos concentraremos apenas na Indústria de Transformação, abordando os 

seguintes aspectos: evolução do valor da produção, número de estabelecimentos, crescimento 

da mão de obra e remuneração média do trabalho no setor. A análise considera o total da 

Indústria de Transformação e a sua composição setorial. Para tanto, foi necessário 

recorrermos a diferentes bases de dados. 

A análise desagregada por atividades industriais teve por base principalmente os 

critérios adotados pela Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE 2.0), feita 

pelo IBGE, na qual a Indústria de Transformação apresenta 24 divisões. Estas classificações 

foram úteis para fazermos algumas considerações quanto à estrutura da indústria e suas 

modificações, bem como à agregação de valor e o nível de intensidade tecnológica 

tipicamente empregado em cada atividade. Um segundo critério de classificação, conforme 

explicamos no tópico seguinte, diz respeito à divisão adotada pela SEFAZ-SP, para 

divulgação dos dados do Valor Adicionado Fiscal da Indústria (VAFI). Em face da 

impossibilidade de adoção da CNAE, em determinadas análises, então adota-se a divisão do 

VAFI. 

 

4.3.1 Evolução do valor da produção (2001-2012) 

Na análise do valor da produção, em virtude da impossibilidade de desagregação dos 

dados do VAB, utilizamos as informações do Valor Adicionado Fiscal da Indústria (VAFI), 

fornecido pela SEFAZ-SP, que subdivide a Indústria da Transformação em 29 segmentos. 

Nota-se que a participação da Indústria Extrativa é bastante diminuta em relação ao total da 

Indústria, dentro da RMC (Tabela 2), ficando fora de nossa análise37. 

                                                 
37 A Sefaz-SP não divulga os dados de SIUP junto com os dados industriais, em razão da estrutura de incidência 

do ICMS, razão pela qual também não a consideramos aqui. 
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Na Tabela 2 também pode ser visto a contribuição de cada segmento ao VAFI da 

RMC, nos anos de 2001 e de 2012, assim como os seus índices de participação e a taxa média 

de crescimento anual entre as duas datas consideradas. Verificamos que não aconteceu muitas 

mudanças na posição relativa dos setores que compõem a Indústria de Transformação, embora 

tenha acontecido uma modificação importante entre os principais segmentos que lideram a 

indústria na região. 

 

Tabela 4.2 – Estrutura produtiva da Região Metropolitana de Campinas, 

segundo o gênero da atividade industrial, 2001 e 2012 

  
2001 2012 Crescimento 

(% a.a.) R$ (mil) % R$ (mil) % 

TOTAL INDÚSTRIA 69.865.580 100,0 76.438.740 100,0 0,82 

. EXTRATIVA 83.136 0,1 235.066 0,3 9,91 

. INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 69.782.444 99,9 76.203.674 99,7 0,8 

Minerais não metálicos 921.564 1,3 1.057.352 1,4 1,26 

Metalurgia básica – ferrosos 893.142 1,3 1.038.646 1,4 1,38 

Metalurgia básica - não ferrosos 54.641 0,1 121.462 0,2 7,53 

Produtos de metal 1.038.139 1,5 1.684.418 2,2 4,5 

Máquinas e equipamentos 2.168.299 3,1 3.511.985 4,6 4,48 

Eletrodomésticos 669.335 1,0 655.646 0,9 -0,19 

Máq. para escritórios e equip. de informática 1.196.346 1,7 1.049.966 1,4 -1,18 

Máq., aparelhos e materiais elétricos 1.269.152 1,8 1.149.774 1,5 -0,89 

Mat. eletrônico e equip. de comunicação 4.687.890 6,7 3.740.951 4,9 -2,03 

Equip. Médicos, Óticos, de Automação e Precisão 487.024 0,7 686.255 0,9 3,17 

Material de Transporte 6.551.885 9,4 10.675.303 14,0 4,54 

Madeira 93.326 0,1 89.198 0,1 -0,41 

Móveis 449.321 0,6 399.864 0,5 -1,05 

Papel e celulose 1.860.199 2,7 2.612.946 3,4 3,14 

Artigos de borracha 2.001.725 2,9 1.811.071 2,4 -0,91 

Couros e calçados 16.825 0,0 38.262 0,1 7,76 

Produtos químicos 7.402.950 10,6 6.451.954 8,4 -1,24 

Combustíveis 25.794.990 36,9 24.585.783 32,2 -0,44 

Produtos farmacêuticos 2.662.963 3,8 4.602.299 6,0 5,1 

Produtos de perfumaria e cosméticos 390.379 0,6 120.376 0,2 -10,14 

Produtos de plástico 779.854 1,1 1.669.854 2,2 7,17 

Têxtil 4.203.615 6,0 3.381.566 4,4 -1,96 

Vestuário e acessórios 269.098 0,4 292.382 0,4 0,76 

Produtos alimentícios 1.960.291 2,8 2.565.006 3,4 2,47 

Bebidas 1.263.573 1,8 1.510.995 2,0 1,64 

Fumo  -  -  -  - - 

Edição, Impressão e Gravações 507.855 0,7 526.923 0,7 0,34 

Reciclagem 44.055 0,1 54.827 0,1 2,01 

Diversas 144.006 0,2 118.610 0,2 -1,75 

Fonte: SEFAZ/SEADE. Elaboração pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Deste contexto, podemos fazer algumas considerações a respeito da atividade 

industrial na RMC. 
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Em primeiro lugar, a estrutura produtiva da RMC expressa a diversificação 

conquistada pelo setor industrial, resultante da consolidação da indústria no estado de São 

Paulo, ao longo de todo o século XX. De início, concentrado na capital e adjacências e, a 

partir das últimas três ou quatro décadas, desconcentrando-se em direção a algumas regiões 

do interior paulista, com a região de Campinas sendo a principal beneficiada.  

Em segundo lugar, manifesta-se a liderança de determinados segmentos do setor 

industrial na região durante o período analisado. Entre as seis maiores indústrias (Quadro 1), 

apenas o setor Têxtil deixou de figurar no rol das principais atividades, sendo substituído pela 

indústria de Máquinas e Equipamentos. Todavia, enquanto no ano de 2001 os maiores 

segmentos respondiam por 73,4% do VAFI da região, em 2012 esta cifra teria se reduzido 

para 70,1%. Aqui, deve-se considerar que esta perda de participação decorre muito mais das 

reduções verificadas nas indústrias de Combustíveis (de 36,9% para 32,2%) e de Produtos 

Químicos (de 10,6% para 8,4%), do que de um ganho de diversidade nos setores menos 

expressivos.  

 

2001 2012 

Segmento industrial Valor (R$ mil) % Segmento industrial Valor (R$ mil) % 

Combustíveis 25.794.990 36,9 Combustíveis 24.585.783 32,2 

Produtos químicos 7.402.950 10,6 Material de Transporte 10.675.303 14,0 

Material de Transporte 6.551.885 9,4 Produtos químicos 6.451.954 8,4 

Mat. eletrônico e equip. de 
comunicação 

4.687.890 6,7 Produtos farmacêuticos 4.602.299 6,0 

Têxtil 4.203.615 6,0 
Mat. eletrônico e equip. de 

comunicação 
3.740.951 4,9 

Produtos farmacêuticos 2.662.963 3,8 Máquinas e equipamentos 3.511.985 4,6 

Total    51.304.293  73,4 Total    53.568.275  70,1 

Quadro 4.1 – Participação relativa dos seis maiores segmentos da Indústria de Transformação no 

VAFI da RMC, nos anos de 2001 e de 2012. 

Fonte: SEFAZ/SEADE. Elaboração pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Destacamos, no entanto, o desempenho positivo de dois segmentos, cujos ganhos de 

participação relativa foram representativos: a indústria de Material de Transporte apresentou 

aumento de 4,6%, entre 2001 e 2012, passando a ocupar a segunda posição na hierarquia; e 

Produtos farmacêuticos, que passou de 3,8% para 6% do total da indústria de transformação, 

no mesmo período. 

Quanto às taxas médias de crescimento dos segmentos que compõem a Indústria de 

Transformação, também podemos fazer algumas considerações. No período analisado, o Total 



113 

 

da Indústria apresentou crescimento pífio de 0,8% a.a., portanto, bem abaixo do crescimento 

econômico do país no período (que foi em torno de 3,8% a.a.38). Essa taxa foi influenciada 

unicamente pelo desempenho da Indústria de Transformação (0,8% a.a.), dado que a Indústria 

Extrativa apresentou expressivo crescimento médio de 9,9% anuais. 

Entre os segmentos da Indústria de Transformação, as taxas de crescimento mais 

elevadas tiveram lugar junto a atividades menos expressivas no total do setor, tais como: 

Couro e calçados (7,8% a.a.), Metalurgia básica – não ferrosos (7,5% a.a.) e Produtos de 

Plástico (7,2%). Com maior relevância no peso da indústria regional, destacam-se os casos de 

Produtos Farmacêuticos (5,1% a.a.) e Materiais de Transporte (4,5% a.a.), conforme já 

referido. 

No outro extremo, destacamos o desempenho negativo de doze segmentos que 

reduziram o seu VAFI entre os anos de 2001 e 201239. A indústria de Produtos de Perfumaria 

e Cosméticos chama a atenção por ter reduzido o seu VAFI, em 2012, a menos de um terço do 

que era o seu valor em 2001. Em seguida, aparece a indústria de Materiais Eletrônicos e 

Equipamentos de Comunicação que apresentou queda a um ritmo de 2% anuais, no mesmo 

período. 

Como referido anteriormente, os dados analisados revelam o desempenho quase nulo 

ou negativo dos principais segmentos industriais da região, ajudando a explicar a queda de 

participação destes no total do VAFI, no período. Por outro lado, este comportamento também 

foi o principal responsável pelo baixo desempenho generalizado da Indústria de 

Transformação, neste início de século XXI, cujas análises apontam para a perda evidente de 

dinamismo da atividade industrial (CANO, 2012; 2014). De acordo com Cano (2012), por 

exemplo, entre os anos de 1980 e 2011, a participação da indústria brasileira na renda 

nacional caiu de 33% para 14,6%, decorrentes dos efeitos acumulados da crise do Estado dos 

anos 1980 (década perdida), o tipo e o grau de abertura comercial dos anos 1990, além do 

avanço e continuidade das políticas macroeconômicas de corte neoliberal, naquela década e 

nas seguintes. 

                                                 
38 Informação com base nos dados do Ipeadata, para o Produto Interno Bruto do Brasil, a preços de mercado, 

deflacionados pelo deflator implícito do PIB, entre os anos de 2001 e 2012. 
39 Em ordem de importância relativa no VAFI da RMC, foram eles: Combustíveis (-0,44% a.a.), Produtos 

Químicos (-1,24% a.a.), Materiais Eletrônicos e Equipamentos de comunicação (-2,03%), Têxtil (-1,96%), 

Artigos de Borracha (-0,91%), Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos (-0,89%), Máquinas para Escritório 

e Equipamentos de Informática (-1,18%), Eletrodomésticos (-0,19%), Móveis (-1,05%), Produtos de 

Perfumaria e Cosméticos (-10,14%), Diversas (-1,75%) e Madeira (-0,41%). 
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Este fenômeno parece se refletir dentro da RMC, consubstanciando importantes 

modificações na sua estrutura econômica e que poderão, no futuro, vir a implicar em novas 

demandas/problemas/desafios, tais como a perda de arrecadação de impostos, redução na 

capacidade de geração de empregos industriais, quedas no rendimento do trabalho e 

modificações na ocupação e no uso do espaço, para atender um novo tipo de indústria e outras 

atividades econômicas. Além, é claro, do acirramento da competição interindustrial, que tem 

como mote a definição de ganhadores e perdedores, cuja disputa se dá, agora, em torno das 

novas tecnologias industriais – a chamada ‘indústria 4.0’40 – e da inserção da matriz produtiva 

em cadeias globais de valor, descolando-se, em parte, dos sistemas nacionais de produção. 

No Gráfico 1, podemos avaliar a evolução do VAFI entre os principais segmentos da 

Indústria de Transformação na RMC, com base na constituição de números-índices para cada 

atividade. Assim, tomando o VAFI do ano de 2001 como base (2001=100) e as cifras a preços 

constantes de 2017, podemos avaliar a velocidade do crescimento das sete principais 

atividades industriais da RMC41, num intervalo de onze anos. 

 

 

                                                 
40 O debate em torno da chamada “indústria 4.0” ou “Manufatura Avançada” aponta para uma nova frente de 

avanço da competição industrial, no bojo de soluções que combinam inovações tecnológica, intensivas em 

conhecimento, gerando efeitos sinérgicos e disruptivos. De acordo com o Instituto Euvaldo Lodi (2018, p. 12), 

“a capacidade de solucionar problemas aumenta significativamente quando bases técnicas diferentes são 

combinadas: por exemplo, a genômica com o big data para o sequenciamento do DNA, ou a Internet das 

Coisas (IoT) com a inteligência artificial e redes de comunicação de alto desempenho para controle de tráfego 

em centros urbanos”. O diagnóstico corrente é de que este já é um processo em curso e tende a reformular a 

indústria nacional no curto, médio e longo prazos. 
41 Trata-se, aqui, das atividades que apareceram no Quadro 1 como os principais segmentos industriais da RMC, 

seja no ano de 2001 ou no ano de 2012.  

 -

 50

 100

 150

 200

 250

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO Combustíveis

Material de Transporte Produtos químicos

Produtos farmacêuticos Mat. eletrônico e equip. de comunicação

Máquinas e equipamentos Têxtil



115 

 

Gráfico 4.1 – Evolução do Valor Adicionado Fiscal da Indústria de Transformação VAFI, segundo o 

gênero de atividade (principais segmentos), 2001 a 2012. 

Fonte: SEFAZ/SEADE. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Em termos reais, houve aumento de apenas 9,4% no VAFI total da RMC, que passou 

de R$ 69,8 bilhões, no ano de 2001, para R$ 76,2 bilhões, em 2012. O maior incremento 

aconteceu com o segmento de Produtos Farmacêuticos, cujo VAFI elevou-se em 72,8% no 

período analisado, saltando de R$ 2,6 bilhões para R$ 4,6 bilhões. Em seguida, aparecem as 

atividades de Material de Transporte e Máquinas e Equipamentos, com acréscimos no VAFI 

de 62,9% e 62%, respectivamente. O primeiro elevou seu VAFI de R$ 6,6 bi, para R$ 10,7 bi, 

enquanto o segundo passou de R$ 2,2 bi, para R$ 3,5 bi, em onze anos. 

Os demais segmentos analisados no gráfico apresentaram comportamento oposto, 

contribuindo negativamente para o desempenho da Indústria de Transformação no período. A 

indústria de Combustíveis, principal segmento da RMC, apresentou queda de R$ 1,2 bilhões, 

entre 2001 e 2012, passando de R$ 25,8 bi, para R$ 24,6 bi, uma perda de -4,7%. As maiores 

quedas foram apresentadas pelas indústrias de Materiais Eletrônicos e Equipamentos para 

Comunicação (-21,2%) e a Têxtil (-19,6%). Além destes, a indústria de Produtos Químicos 

apresentou queda de -12,8%. 

Contudo, deve-se notar que o desempenho da atividade industrial, ao longo dos onze 

anos investigados, apresentou comportamento bastante diferenciado, quando consideramos 

duas fases distintas: uma, entre 2001 e 2006 e outra, entre 2007 e 2012. Esta diferença pode 

ser vista no Gráfico 2. O período compreendido entre os anos de 2001 e 2006 se caracterizou 

por um crescimento real do VAFI a um ritmo mais acelerado, apesar de alguns gêneros de 

atividade apresentarem desempenho negativo. No segundo momento, isto é, entre 2007 e 

2012, a indústria voltou a se retrair, implicando nas modificações estruturais de que vimos 

falando até então, dado que seu péssimo desempenho foi influenciado pelo comportamento 

das principais atividades industriais da região. 
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Gráfico 4.2 – Crescimento da Indústria de Transformação, segundo o VAFI, e por gênero de 

atividade, para os períodos 2001-2006 e 2007-2012. 
Fonte: SEFAZ/SEADE. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Assim, de acordo com o conjunto dos dados analisados, segue-se que: 

• Até o ano de 2006 a Indústria de Transformação apresenta bom desempenho, 

refletindo a fase de expansão da economia brasileira, que teve liderança na maior 

participação dos investimentos, recuando no período seguinte e perdendo boa parte do 

ganho anterior; 

• A indústria de Material de Transporte foi uma das que mais cresceram na fase até 

2006 e não perdeu tanto na fase posterior; 

• A indústria de Máquinas e Equipamentos também vem em movimento ascendente, 

mas sem corresponder ao ciclo, isto é, com crescimento nas duas fases; 

• Já a indústria de Produtos Farmacêuticos apresenta comportamento ascendente em 

toda a série, continuando a crescer mesmo depois de 2006, com quedas verificadas 

apenas nos dois últimos anos analisados. Este dado poderia se referir a certa mudança 

estrutural com a consolidação crescente de um “polo” na região. Contudo, os dados do 

VAFI não são suficientes para explicar esta mudança, pois, vão apenas até o ano de 

2012. Além disso, a análise empreendida com as demais variáveis revela alguns dos 

limites na operação das empresas situadas neste setor, como veremos mais adiante; 

• O setor de Produtos Químicos, ao contrário, apresenta movimentos de descenso, com 

algumas oscilações, desde o início da série, indicando que o setor já passa por uma 

“mudança estrutural” de mais longo prazo. Neste caso, o fator preço influencia 

bastante, pois, se tratando de commodities, sua evolução depende das variações do 

mercado internacional. O setor também sofre com o acirramento da competição 
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internacional, que torna mais barato a aquisição de insumos importados do que o 

desenvolvimento da cadeia produtiva dentro das fronteiras nacionais. 

• A indústria Têxtil também apresenta queda contínua, revelando mudanças estruturais 

que o setor passa na região. Com efeito, diversos municípios da RMC (p. ex.: 

Americana) perderam importância como polos produtores. O fenômeno é comum a 

quase todas as áreas produtoras do setor, no país, influenciadas pela competição da 

China e outros países asiáticos, que tornam muito mais barato a produção externa, para 

posterior importação. Neste caso, as antigas fábricas do setor se converteram em 

comerciantes de produtos importados. 

No geral, houve uma perda em BCND e BI, enquanto fortaleceu BCD e BK 

 

4.3.2 Evolução do número de estabelecimentos (parque fabril) 

Passaremos a analisar agora a evolução do parque industrial dentro da Região 

Metropolitana de Campinas (RMC), ou seja, o comportamento da sua estrutura de produção. 

Para tanto, utilizamos as informações referentes ao número de estabelecimentos, total e 

setorial, obtidos através da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), para o período de 2006 a 2016. 

Antes, porém, algumas considerações importantes quanto à base de dados e ao período 

escolhido precisam ser mais bem esclarecidas. Com a utilização da RAIS, passamos a adotar a 

subdivisão da CNAE 2.0, o que dificulta a comparação direta com as informações analisadas 

na seção anterior (VAFI), sobretudo, quando reputados à análise das subdivisões. Somente 

quando estivermos tratando da Indústria de Transformação em conjunto é que a análise 

comparativa terá maior confiabilidade. Porém, apesar da incompatibilidade entre as duas 

bases, a análise setorial não ficará assim prejudicada, dado que a análise do parque fabril, 

juntamente com a análise da mão de obra, nos permitirá examinar alguns aspectos econômico-

sociais referentes ao comportamento da indústria na RMC, neste início de século, fomentando 

a discussão sobre as suas perspectivas para o futuro. 

Por outro lado, o período estipulado para a análise diz respeito ao formato e utilização 

da série temporal com a CNAE 2.0, que somente passou a ser divulgada a partir do ano de 

2006, e tendo o ano de 2016, até o momento, como o último ano divulgado. 

Vamos observar, inicialmente, a evolução do número de estabelecimentos e quais os 

setores industriais que mais concentram unidades na região. De acordo com os dados da 

Tabela 3, a quantidade total de estabelecimentos na RMC evoluiu de 54.184 unidades, no ano 

de 2006, para 74.205, em 2016, um acréscimo de vinte mil unidades, em dez anos. No mesmo 

período, a indústria de transformação passou de 6.581 unidades fabris para 7.923, com 

aumento de 1.342 estabelecimentos. Isto equivale a dizer que, em dez anos, a indústria teve 
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uma participação muito pequena no acréscimo de novos estabelecimentos na região, 

crescendo a uma média de 134 novas unidades por ano, portanto, num ritmo menos acelerado 

que nos demais setores econômicos. 

Estes dados ganham maior expressão quando considerados sob o ponto de vista do 

tamanho dos estabelecimentos. Podemos notar, de imediato, que as unidades com menos de 

dez funcionários tiveram total responsabilidade pelo aumento do número de estabelecimentos 

industriais no período investigado. 

Desse modo, verificamos a redução da participação dos maiores estabelecimentos – 

com mais de 500 empregados – tanto no total da indústria como no total de estabelecimentos 

com mais de 500 empregados. No primeiro caso, houve redução de 1,0% para 0,8% e, no 

segundo, a redução foi de 40,1% para 33,8%. Isto pode significar que, no período recente, a 

RMC vem registrando perdas de participação das empresas industriais de grande escala 

no desempenho geral da indústria e da economia. Noutra medida, ganha destaque as 

empresas de menor porte, que operam com escala reduzida e menos volume de capital 

investido, mas cuja natureza merece ser mais bem investigada. Neste conjunto, tanto podem 

existir os estabelecimentos industriais com maior conteúdo tecnológico e que dispensam mão 

de obra (p. ex.: as startups), como as indústrias leves de menor peso no conjunto da 

economia. 

 

Tabela 4.3 – Distribuição do número de estabelecimentos, total e da indústria de 

transformação, por classes de tamanho, na RMC (2006 e 2016). 

Classes 
2006 2016 Diferença 

Total Indústria Total Indústria Total Indústria 

0 Empregado              5.252               322               7.358               459            2.106  137 

De 1 a 4            28.911            1.974             39.265            2.459          10.354  485 

De 5 a 9              8.977            1.235             12.676            1.400            3.699  165 

De 10 a 19              5.432            1.192               7.583            1.170            2.151  -22 

De 20 a 49              3.318               898               4.417               905            1.099  7 

De 50 a 99              1.031               358               1.387               338               356  -20 

De 100 a 249                 609               249                  773               256               164  7 

De 250 a 499                 185                 67                  229                 73                 44  6 

De 500 a 999                   98                 41                  111                 45                 13  4 

1000 ou Mais                   53                 21                    80                 20                 27  -1 

Total          53.866           6.357           73.879           7.125         20.013  768 

Fonte: RAIS/MTE. 2006 a 2016. Elaboração pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

As informações contidas na Tabela 4.4, referentes à evolução do número de 

estabelecimentos por tipo da indústria pode nos ajudar a esclarecer esta questão. 
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O segmento de Fabricação de Produtos Têxteis foi o que mais reduziu o número de 

estabelecimentos, em valores absolutos, durante o período analisado, com perda de 148 

unidades, equivalentes a uma redução de 18,2%, entre 2006 e 2016. Em seguida, aparece o 

segmento de Confecção de Artigos de Vestuário e Acessórios, com redução de 36 unidades 

locais, ou 4,2%, no intervalo de dez anos. 



120 

 

Tabela 4.4 – Evolução do número de estabelecimentos industriais existentes na Região Metropolitanas de Campinas, segundo o gênero 

de atividade. 2006-2016 

Código  Divisão CNAE 2.0 
2006 2009 2012 2016 

Qtde Índice Qtde Índice Qtde Índice Qtde Índice 

10 Fabricação de Produtos Alimentícios 423 100 403 95,3 530 125,3 580 137,1 

11 Fabricação de Bebidas 26 100 27 103,8 22 84,6 24 92,3 

12 Fabricação de Produtos do Fumo 0 100 1 - 3 - 1 - 

13 Fabricação de Produtos Têxteis 819 100 791 96,6 784 95,7 671 81,9 

14 Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 866 100 933 107,7 990 114,3 830 95,8 

15 Preparação de Couros e Fabric. de Artef. de Couro, Artigos para Viagem e Calçados 35 100 26 74,3 26 74,3 25 71,4 

16 Fabricação de Produtos de Madeira 144 100 145 100,7 138 95,8 158 109,7 

17 Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel 173 100 166 96,0 165 95,4 171 98,8 

18 Impressão e Reprodução de Gravações 208 100 236 113,5 248 119,2 231 111,1 

19 Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis 5 100 8 160,0 10 200,0 8 160,0 

20 Fabricação de Produtos Químicos 285 100 299 104,9 342 120,0 362 127,0 

21 Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 58 100 47 81,0 50 86,2 48 82,8 

22 Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico 454 100 490 107,9 517 113,9 513 113,0 

23 Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos 478 100 487 101,9 507 106,1 465 97,3 

24 Metalurgia 122 100 117 95,9 121 99,2 110 90,2 

25 Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 929 100 1021 109,9 1105 118,9 1108 119,3 

26 Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos 127 100 143 112,6 154 121,3 142 111,8 

27 Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 132 100 145 109,8 159 120,5 153 115,9 

28 Fabricação de Máquinas e Equipamentos 488 100 578 118,4 676 138,5 706 144,7 

29 Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 165 100 184 111,5 211 127,9 214 129,7 

30 Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Veículos Automotores 29 100 36 124,1 42 144,8 42 144,8 

31 Fabricação de Móveis 263 100 252 95,8 312 118,6 345 131,2 

32 Fabricação de Produtos Diversos 152 100 168 110,5 216 142,1 253 166,4 

33 Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos 200 100 317 158,5 550 275,0 763 381,5 

  TOTAL     6.581  100     7.020  106,7     7.878  119,7     7.923  120,4 

Fonte: RAIS/MTE. 2006 a 2016. Elaboração pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 
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Já entre os principais ganhadores, está o segmento de Manutenção, Reparação e 

Instalação de Máquinas e Equipamentos, cuja expansão de 563 novas unidades (+281,5%) foi 

fundamental para sustentar o desempenho da indústria no período (representou mais de 40% 

do crescimento dos estabelecimentos industriais). Em seguida, aparece o segmento de 

Fabricação de Máquinas e Equipamentos, com crescimento de 218 unidades em dez anos, um 

acréscimo de 45%, e o segmento de Fabricação de Produtos de Metal (exceto máquinas e 

equipamentos), com ganho de 19% ou 179 novas unidades fabris. Houve também crescimento 

elevado em termos de novos estabelecimentos junto ao segmento de Fabricação de Produtos 

Alimentícios, com 157 novas unidades (37%). 

No Quadro 4.2 podemos observar o comportamento dos cinco segmentos que mais 

concentram unidades locais dentro da RMC. Notadamente, há uma perda nas atividades tidas 

como mais tradicionais (Fabricação de Produtos Têxteis e Confecções de Artigos e 

Vestuários) e o ganho das atividades relacionadas a bens intermediários e bens de capital. O 

segmento de Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos passou a 

figurar nessa lista, em substituição à Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos, 

evidenciando uma importante mudança na estrutura do parque fabril da região. 

Todavia, conforme já identificado anteriormente, é preciso levar em consideração que 

este crescimento do número de estabelecimentos entre os segmentos industriais ocorreu com 

base em unidades fabris de menor porte, isto é, com menos de dez funcionários. 

Assim, uma vez que os segmentos ilustrados no Quadro 2 são os que mais concentram 

unidades na RMC – 54,4% em 2006, e 51,5% em 2016 – é de se esperar que eles apresentem 

maior concentração entre as menores unidades, conforme demonstrado na Tabela 5, cujos 

dados são do ano de 2016. Com efeito, aqueles segmentos são os que apresentam as maiores 

concentrações entre as faixas de menor tamanho dos estabelecimentos, revelando o caráter 

dessas atividades na região, cuja maior ênfase está na produção em pequena escala. 

De outro modo, convém percebermos que a maior parte dos estabelecimentos de 

menor porte já estavam concentrados nestas atividades, razão pela qual permaneceu 4 dos 5 

principais segmentos entre os anos de 2006 e 2016. 
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2006 

Setor Qtde % total 

Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 929 14,1 

Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 866 13,2 

Fabricação de Produtos Têxteis 819 12,4 

Fabricação de Máquinas e Equipamentos 488 7,4 

Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos 478 7,3 

Soma 3.580  54,4 

2016 

Setor Qtde % total 

Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 1108 14,0 

Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 830 10,5 

Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos 763 9,6 

Fabricação de Máquinas e Equipamentos 706 8,9 

Fabricação de Produtos Têxteis 671 8,5 

Soma 4.078 51,5 

Quadro 4.2 – Participação relativa dos cinco maiores segmentos da Indústria de Transformação 

no total de estabelecimentos industriais da RMC, nos anos de 2006 e 2016.  
Fonte: RAIS/MTE. Elaboração pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 
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Tabela 4.5 – Número de estabelecimentos industriais, segundo o gênero de atividade e por tamanho do estabelecimento – Região Metropolitana de 

Campinas – 2016 

Divisão CNAE 2.0 nenhum 
De 1 

a 4 

De 5 

a 9 

De 

10 a 

19 

De 

20 a 

49 

De 

50 a 

99 

De 

100 

a 

249 

De 

250 

a 

499 

De 

500 

a 

999 

1000 

ou 

Mais 

Total 

Indústria de Transformação 557 2867 1533 1261 955 346 262 76 46 20 7923 

Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 80 473 215 193 101 25 17 4 0 0 1108 

Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 82 383 185 88 70 15 6 1 0 0 830 

Fabricação de Máquinas e Equipamentos 47 206 131 125 112 46 32 4 3 0 706 

Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos 94 401 127 84 45 6 5 1 0 0 763 

Fabricação de Produtos Têxteis 33 186 122 116 114 39 36 18 4 3 671 

Fabricação de Produtos Alimentícios 33 191 118 87 81 32 24 5 8 1 580 

Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos 25 127 108 106 66 17 12 4 0 0 465 

Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico 19 135 101 88 95 38 26 5 3 3 513 

Fabricação de Móveis 38 142 70 53 28 10 2 1 1 0 345 

Fabricação de Produtos Químicos 17 86 59 73 48 34 34 5 5 1 362 

Fabricação de Produtos Diversos 14 107 53 36 32 5 5 0 1 0 253 

Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel 13 47 49 21 17 8 6 5 5 0 171 

Impressão e Reprodução de Gravações 15 115 46 27 17 8 2 1 0 0 231 

Fabricação de Produtos de Madeira 12 59 32 40 13 2 0 0 0 0 158 

Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 9 45 32 33 28 22 18 14 8 5 214 

Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos 9 39 26 28 18 10 5 3 2 2 142 

Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 9 49 25 24 25 11 8 1 1 0 153 

Metalurgia 4 39 19 21 11 6 8 0 1 1 110 

Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Veículos Automotores 2 9 7 8 12 1 1 1 0 1 42 

Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados 0 13 4 2 4 1 1 0 0 0 25 

Fabricação de Bebidas 0 6 2 3 7 3 1 0 2 0 24 

Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 1 6 2 5 10 7 10 3 2 2 48 

Fabricação de Produtos do Fumo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis 1 3 0 0 1 0 2 0 0 1 8 

Fonte: RAIS/MTE. 2016. Elaboração pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 
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Por fim, cabe fazer menção à distribuição da indústria entre os municípios da RMC, 

permitindo uma melhor visualização da localização industrial na região (Tabela 4.6). Para 

tanto, propusemos a análise a respeito da razão entre o Valor Adicionado Fiscal da Indústria 

(VAFI) e o número de estabelecimentos, por município, que nos permitirá formular hipóteses 

quanto ao desempenho futuro da indústria regional.  

A princípio, os dados da Tabela 6 também nos ajuda a explicar a perda de participação 

da indústria no VAB da RMC, uma vez que refletem a capacidade de geração de valor por 

este setor, a partir da contribuição média de cada unidade local. 

 

Tabela 4.6 – Região Metropolitana de Campinas: evolução do valor da produção (VAFI) em 

relação ao total de estabelecimentos (2006 a 2012). Valores em R$ mil, preços de 2017. 

Localidades 
RAZÃO VAFI¹/NRO ESTAB 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

RMC   12.983    12.113    11.211    11.481    10.589       9.956       9.703  

Americana       3.743        3.862        3.531        3.694        3.154        2.728        2.711  

Artur Nogueira       2.928        3.316        2.765        2.700        2.407        2.658        2.741  

Campinas       7.978        7.458        6.992        7.992        8.042        7.621        7.180  

Cosmópolis       5.766        5.986        6.562        7.572        8.499        5.520        7.277  

Engenheiro Coelho     15.101        9.593      11.018      11.902        7.383        8.167      12.840  

Holambra       5.370        6.007        4.344        3.659        4.932        4.383        4.939  

Hortolândia     16.693      22.401      24.102      25.185      22.106      23.878      20.702  

Indaiatuba       5.738        6.013        5.999        6.642        5.719        5.238        4.536  

Itatiba       4.426        5.165        4.128        4.484        4.602        3.907        4.183  

Jaguariúna     68.932      57.163      45.748      45.883      44.131      37.564      21.444  

Monte Mor     27.328      26.413      22.159      23.878      21.043      23.201      26.167  

Morungaba       5.283        5.119        4.553        5.100        8.132        9.427        5.263  

Nova Odessa       5.657        5.303        5.405        5.125        5.774        5.148        5.029  

Paulínia   247.397    220.365    185.420    177.804    156.110    135.005    142.745  

Pedreira       1.678        1.554        1.501        1.466        1.592        1.423        1.374  

Santa Bárbara d'Oeste       3.366        3.464        3.131        2.807        3.215        2.818        2.772  

Santo Antônio de Posse       1.980        1.931        1.990        2.710        2.603        2.801        3.101  

Sumaré     14.768      15.226      15.504      16.145      15.673      12.748      13.599  

Valinhos       7.546        6.881        6.387        5.737        5.588        5.371        4.775  

Vinhedo     11.662      12.345      11.112      13.884      13.588      14.362      13.580  

Fonte: Fundação SEADE e RAIS/MTE. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

¹ Em função do sigilo estatístico, não foi possível desagregar a indústria extrativa. 

 

Verifica-se o decréscimo do valor da produção industrial por estabelecimento na 

região metropolitana, quando em média cada unidade respondia por quase R$ 13 milhões, no 

ano de 2006, passando para R$ 9,7 milhões, em 2012. Uma redução de aproximadamente R$ 

3 milhões no valor médio gerado por estabelecimento fabril, em apenas seis anos, o que 
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reflete o crescimento mais acelerado do número de estabelecimentos em relação ao do VAFI. 

Como já havíamos verificado que esse crescimento foi concentrado nos menores 

estabelecimentos, a redução do valor médio corrobora a hipótese de que se trata da 

constituição de novas unidades que operam com menor volume de produção, decorrentes de 

sua menor escala e, por conseguinte, com reduzida agregação de valor. 

A análise municipal aponta que, dos vinte municípios metropolitanos, apenas quatro 

apresentaram elevação do valor médio da produção dos estabelecimentos industriais, entre os 

anos de 2006 e de 2012 (Cosmópolis, Hortolândia, Santo Antônio de Posse e Vinhedo). Os 

destaques positivos vão, principalmente, para os municípios de Hortolândia e de Vinhedo, 

cujas cifras foram mais expressivas. No primeiro caso, passou de R$ 16,7 mi para R$ 20,7 mi. 

No segundo, passou de R$ 11,6 mi para R$ 13,6 mi. Os outros dois municípios comportaram-

se da seguinte maneira: Cosmópolis, passou de R$ 5,8 mi para R$ 7,3 mi; e, Santo Antonio de 

Posse, de pouco menos de dois milhões de reais para R$ 3,1 mi. 

Já entre os destaques negativos, chama a atenção o comportamento dos municípios de 

Paulínia e de Jaguariúna. No caso de Paulínia, que apresenta o maior valor médio entre os 

municípios, onde estão concentradas as indústrias de Combustíveis e de Produtos Químicos, a 

redução foi de R$ 247,4 mi para R$ 142,7 mi, refletindo o péssimo desempenho daqueles 

setores. Por sua vez, Jaguariúna passou de R$ 68,9 mi para R$ 21,4 mi, também influenciada 

pelo péssimo desempenho daqueles dois setores. 

Pelo exposto, a análise do parque fabril da RMC com base no comportamento do 

número de estabelecimentos industriais apontou para os seguintes elementos: 

• Verificou-se redução do tamanho médio do estabelecimento fabril, na RMC, em 

virtude da ampliação das unidades de menor porte, em contraste com a perda ou 

manutenção dos maiores estabelecimentos; 

• Teve maior destaque o segmento de Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas 

e Equipamentos, vislumbrando uma mudança estrutural significativa da indústria na 

região, tanto pelo tamanho médio do estabelecimento como pelo conteúdo da própria 

indústria, dado que o crescimento deste tipo de atividade pode estar indicando as 

transformações decorrentes da reestruturação produtiva, em que atividades outrora 

realizadas no interior das grandes empresas, passaram a ser realizadas por unidades 

menores e terceirizadas; 

• Daí que o valor médio da produção por estabelecimento tenha caído em tão poucos 

anos, explicando, por um lado, a queda da participação da indústria no VAB da RMC 

e, por outro, fornecendo subsídios para se compreender o que vem acontecendo com a 

indústria campineira que, em face do processo de desindustrialização no país, 

apresenta diminuição da capacidade de agregação de valor; 

Em termos setoriais, pode-se destacar, ainda: 
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• O comportamento do segmento de Fabricação de Produtos Farmacêuticos, que 

apresentou redução do número de estabelecimentos, ao longo do período analisado, 

embora tenha elevado o seu VAFI; comparado com os dados do VAFI para a indústria 

farmacêutica, analisados na seção anterior, notar que se trata de períodos diferentes, 

mas que, já aponta para alguns limites na expansão desse setor;  

• O comportamento dos segmentos de Combustíveis e Produtos Químicos, cuja natureza 

da atividade implica em poucos estabelecimentos com enorme capacidade de geração 

de valor pode ter influenciado o desempenho dos municípios metropolitanos que 

concentram a maior parte dessas atividades; 

• Os segmentos de Fabricação de Produtos Têxteis e de Confecções de Artigos de 

Vestuários, tradicionais empregadores, apresentam perdas no total de estabelecimentos 

fabris, podendo afetar a distribuição da mão de obra industrial; 

 

4.3.3 Evolução da mão de obra (2006-2016) 

Após observarmos o comportamento da produção industrial e as mudanças no parque 

fabril da Região Metropolitana de Campinas (RMC), vejamos agora como se apresenta a 

evolução de sua mão de obra, que constitui um dos elementos primordiais de qualquer 

processo produtivo.  

A importância da indústria para o nível da atividade econômica da RMC se mostra 

ainda mais nítida, quando passamos a considerá-la em termos do número de pessoas 

empregadas e no valor do rendimento médio dos trabalhadores neste setor. Convém ressaltar 

que, para uma economia nacional, o principal argumento em favor da indústria reside, 

justamente, no fato de que o desenvolvimento econômico e social requer o avanço 

indispensável de sua estrutura produtiva. Por este motivo, o sentido das transformações por 

que passa a indústria, no período recente, são ainda mais relevantes para se pensar questões 

para o futuro da região. 

Na RMC, a indústria respondia por 280,6 mil dos empregos formais diretos, no ano de 

2016, dos quais algo próximo de 226 mil pertenciam à Indústria de Transformação, o que a 

coloca como um dos principais setores “carregadores” de emprego na região, conforme já 

demonstrado no relatório anterior (Produto II). Entretanto, o setor industrial se destaca por 

apresentar níveis de rendimento médio do trabalho superiores aos de outras atividades 

econômicas intensivas em emprego, tais como os serviços domésticos, o comércio e a 

construção civil. Entre os grandes setores analisados na Tabela 4.7, apenas os Serviços de 

Administração Pública, Defesa e Seguridade Social apresentaram remuneração média do 

trabalho formal mais elevada que a indústria, com a importante diferença que o setor público 
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responde por uma fração bem menor do número de empregos formais na RMC (74,3 mil 

vínculos ativos) o que se reflete numa massa salarial bem menor. 

Tabela 4.7 – Rendimento nominal médio por pessoa empregada, segundo o tipo de atividade 

econômica, na Região Metropolitana de Campinas, 2016 (valores em moeda corrente) 

Atividade Rendimento médio (R$) 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura            1.912,94  

Construção            2.376,56  

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas            2.330,16  

Administração pública, defesa e seguridade social            4.985,56  

Indústrias de transformação          3.797,58  

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias            5.165,12  

Fabricação de produtos têxteis            2.298,45  

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico            3.392,63  

Fabricação de produtos alimentícios            2.887,47  

Fabricação de máquinas e equipamentos            4.510,90  

Fabricação de produtos químicos            5.733,16  

Fonte: RAIS/MTE. 2016. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Noutro aspecto, a Tabela 4.7 também registra o valor do rendimento médio por 

trabalhador nos seis segmentos da indústria que concentram o maior número de empregos 

formais na região de Campinas (ver Tabela 4.8), em 2016. Nota-se que, nestes setores 

específicos, a remuneração por trabalhador pode ser ainda maior do que a média da indústria. 

Tem destaque o segmento de Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 

que, conquanto desponte como a atividade industrial com maior número de pessoas 

empregadas na região, também apresenta um elevado valor da remuneração do trabalho. Em 

seguida, destaca-se o segmento de Fabricação de Produtos Químicos, cujo valor mais elevado 

reflete o peso dessa indústria na região, apesar da perda de participação no valor da produção, 

já verificada. 

Por outro lado, os segmentos de Fabricação de Produtos Têxteis, Fabricação de 

Produtos Alimentícios e Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico 

apresentam um valor médio da remuneração do trabalho bem abaixo da indústria. Configura-

se, portanto, no tipo característico dessas atividades, que são mais intensivas em mão de obra. 

Estes dados reforçam a importância da indústria como um setor chave que pode 

fortalecer o mercado interno através dos multiplicadores de emprego e renda, além de permitir 

ao conjunto da sociedade o acesso a uma gama maior de produtos e serviços de melhor 

qualidade (SARTI, 2018).  

O comportamento da mão de obra manufatureira na RMC também ajuda a esclarecer 

as mudanças verificadas no parque fabril (discutido na seção anterior). Convém notarmos, 
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inicialmente, que o crescimento do número de empregos formais da indústria, entre os anos de 

2006 e de 2016, foi bastante reduzido. Com efeito, neste período a manufatura apresentou 

crescimento acumulado de apenas 3,5% (Gráfico 3) no número de empregos formais, 

correspondendo a um acréscimo de 7.688 novos postos de trabalho, uma média de 

aproximadamente 770 novas vagas por ano.  

 

 

Gráfico 4.3 – RMC: evolução da indústria de transformação, segundo o número de empregos 

formais, estabelecimentos e massa salarial nominal e real, 2006 a 2016. 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)/RAIS, 2006 a 2016. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP.  

 

Deve-se distinguir, no entanto, o desempenho anterior ao ano de 2015, isto é, antes de 

se instaurar a crise econômica no país. Até o ano de 2014, o emprego industrial na Região 

Metropolitana de Campinas havia alcançado um máximo de 255,8 mil vínculos ativos, com 

crescimento de 17,2% em relação ao ano de 2006, passando a decair desde então, quando 

foram eliminados trinta mil postos de trabalho no setor. Isto significa que, em apenas dois 

anos (2015 e 2016), a indústria perdeu quase a totalidade do número de empregos criados nos 

oito anos anteriores. 

Mas, a despeito dos graves efeitos da crise econômica sobre o setor industrial 

campineiro, também podemos observar no Gráfico 3 o crescimento do número de empregos 

formais a um ritmo menor do que o número de estabelecimentos e do que a massa salarial na 

indústria, durante todo o período investigado. Assim, dado que os estabelecimentos 
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aumentaram de forma mais acelerada que o emprego e em face do tipo de atividade que 

cresceu (de pequeno porte), podemos considerar a hipótese anteriormente levantada de que 

ocorreu uma modificação na composição interna da indústria, em que as grandes empresas 

reformularam as suas atividades, passando a direcionar parte de sua produção (ou atividades) 

para unidades menores e terceirizadas. 

Em suma, as mudanças mais importantes ocorridas no parque fabril (quantidade e 

tamanho das empresas) não tiveram por base o crescimento da quantidade do emprego, mas a 

reestruturação da atividade industrial. Isto remete a transformações mais estruturais do que 

conjunturais e que poderão vir a ser reforçadas em razão do atual cenário econômico do país 

e, mesmo, das transformações que ocorrem no mundo. 

Por outro lado, o comportamento da evolução da massa salarial acima do desempenho 

do emprego reflete a política do governo federal, iniciado na década passada, de elevação do 

salário real, cujos efeitos positivos têm sido discutidos por estudiosos do mercado de trabalho 

brasileiro. Já nos anos que se seguem à crise econômica, estas duas variáveis tiveram 

desempenhos semelhantes, com quedas acumuladas de -11% no ano de 2016, em relação ao 

ano de 2014. 
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Tabela 4.8 – Evolução da estrutura setorial da indústria na Região Metropolitana de Campinas, segundo o número de empregos formais, entre os 

anos de 2006 a 2016 

Divisão CNAE 2.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Indústria de Transformação 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 15,1 14,9 14,3 15,0 14,8 14,7 14,7 14,0 13,3 13,2 12,8 

Fabricação de produtos têxteis 16,0 15,3 15,2 14,9 14,8 13,3 12,8 13,0 12,6 12,4 12,2 

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 7,5 6,7 7,6 8,1 7,9 8,2 8,1 8,4 8,5 8,8 9,7 

Fabricação de produtos alimentícios 6,6 6,4 6,3 6,6 6,7 6,7 7,2 7,3 7,8 8,2 8,5 

Fabricação de máquinas e equipamentos 6,7 7,3 7,5 6,9 7,3 7,6 7,9 8,5 8,3 8,1 8,0 

Fabricação de produtos químicos 6,9 6,4 6,7 6,7 6,8 6,6 6,5 6,5 6,5 7,4 7,8 

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 6,5 7,1 7,2 6,6 6,7 6,6 6,5 6,4 6,4 6,0 6,0 

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 5,1 6,1 5,7 5,0 4,9 5,0 5,1 5,1 5,2 4,9 4,8 

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 3,4 3,4 3,2 3,1 3,0 3,4 3,7 3,9 4,0 4,4 4,6 

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 4,5 4,3 4,1 4,4 4,3 4,3 4,1 4,1 4,1 4,0 3,8 

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 2,7 2,7 2,9 3,1 3,1 3,3 3,2 2,7 3,2 3,4 3,4 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 4,7 4,5 4,5 4,7 4,4 4,2 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 1,3 1,1 1,3 1,2 1,2 1,5 1,6 2,1 2,5 2,4 2,4 

Metalurgia 2,4 2,5 2,3 2,0 2,1 2,2 2,1 2,2 2,1 2,1 2,2 

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 3,5 3,9 4,1 4,0 3,9 3,8 4,0 3,7 3,2 2,4 2,0 

Fabricação de móveis 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 2,0 2,1 1,9 

Fabricação de produtos diversos 1,5 1,4 1,6 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 

Impressão e reprodução de gravações 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 0,4 1,0 0,8 1,1 1,5 1,7 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 

Fabricação de bebidas 1,1 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,6 0,9 1,0 1,0 

Fabricação de produtos de madeira 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 

Fabricação de produtos do fumo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 

Fonte: RAIS/MTE. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 
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Os dados da Tabela 4.8 nos permite verificar a evolução da estrutura setorial do 

emprego na indústria de transformação da RMC, entre os anos de 2006 e 2016. A indústria 

têxtil aparece como a principal perdedora no período analisado, com queda de -3,8 p.p. em 

sua participação relativa no total do emprego industrial da região, passando de 16%, em 2006, 

para 12,2%, em 2016. Em termos absolutos, sua queda representou uma perda de 7,3 mil 

postos de trabalho formais, fazendo com que a atividade deixasse de figurar como o maior 

empregador da indústria na região metropolitana. 

Com isto, a primeira posição foi assumida pelo segmento de Fabricação de Veículos 

Automotores, Reboques e Carrocerias, resultante de uma queda menos acentuada do que a 

verificada no setor têxtil. Logo, trata-se de uma atividade que também figura como destaque 

negativo em termos da evolução da mão de obra na RMC. O segmento apresentou redução de 

-2,3 p.p. na sua participação no total do emprego da indústria, significando uma perda de 

quase quatro mil postos de trabalho. Há de se notar, porém, que o emprego no setor vinha 

apresentando bom desempenho, começando a desacelerar e caindo bruscamente pós 2014. 

Por outro lado, entre os ganhadores, destacamos o segmento de Fabricação de 

Produtos de Borracha e Material Plástico, cujo crescimento de 5,6 mil novos postos de 

trabalho, entre 2006 e 2016, elevou sua participação no total da indústria de 7,5% para 9,7%. 

O setor também se destaca por não ter apresentado tanta variação no número de vínculos 

ativos após 2014, mantendo certa estabilidade, a despeito do cenário negativo.  

Em seguida, tem destaque o segmento de Fabricação de Produtos Alimentícios, com 

4,7 mil novos vínculos ativos em dez anos, aumentando sua participação de 6,6%, em 2006, 

para 8,5%, em 2016. Destaca-se, também, os segmentos de Fabricação de Máquinas e 

Equipamentos e Fabricação de Produtos Químicos, que registraram crescimentos de 3,4 mil e 

2,7 mil novos postos de trabalho, respectivamente, durante o período analisado. 

Passamos a observar, agora, o comportamento da mão de obra em relação ao tamanho 

do estabelecimento industrial (Tabela 4.9). Entre os anos de 2006 e 2016, nota-se o 

crescimento mais acelerado da mão de obra nos estabelecimentos industriais pertencentes às 

faixas de um a quatro funcionários (aumento de 34,5%) e de cinco a nove funcionários 

(+18,1%), elevando a sua participação no total de vínculos formais na região. As duas faixas 

apresentaram significativa contribuição à elevação do emprego industrial no período, dado 

que responderam por 41% dos novos postos de trabalho. Este desempenho está associado ao 

maior crescimento do número de estabelecimentos nessa faixa, conforme demonstrado 

anteriormente. 
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Também se destaca o aumento do emprego formal nos estabelecimentos situados na 

faixa entre 250 a 499 funcionários, cuja elevação de 8,5% no total de vínculos ativos, durante 

o período analisado, representou mais de um quarto dos empregos criados pelo setor 

industrial, na região. Este grupo elevou sua participação relativa no total de empregos da 

RMC, sendo que seu comportamento reflete o aumento do número de estabelecimentos 

situados nesta faixa, conforme verificado na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.9 - Distribuição do número de empregos formais da indústria, segundo as classes de 

tamanho dos estabelecimentos na RMC (2006 e 2016). 

Tamanho do 

Estabelecimento 

2006 2016 Variação 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

De 1 a 4          4.658  2,1          6.265  2,8 1.607 34,5 

De 5 a 9          8.612  3,9        10.167  4,5 1.555 18,1 

De 10 a 19        16.893  7,7        17.093  7,6 200 1,2 

De 20 a 49        28.456  13,0        29.196  12,9 740 2,6 

De 50 a 99        25.718  11,8        24.554  10,9 -1.164 -4,5 

De 100 a 249        39.088  17,9        40.189  17,8 1.101 2,8 

De 250 a 499        23.926  11,0        25.954  11,5 2.028 8,5 

De 500 a 999        31.217  14,3        31.487  13,9 270 0,9 

1000 ou mais        39.728  18,2        41.079  18,2 1.351 3,4 

Total    218.296  100,0    225.984  100,0 7.688 3,5 

Fonte: RAIS/MTE. 2006 e 2016. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Por sua vez, quando observamos o desempenho da mão de obra manufatureira com 

base na remuneração dos trabalhadores, visualiza-se o aumento da participação dos empregos 

formais situados nas faixas inferiores de rendimento, durante os anos de 2006 a 2016. 

Todavia, de acordo com os dados da Tabela 4.10, nota-se que, conquanto pouco mais de 50% 

dos empregos industriais ganhassem até três salários mínimos, no ano de 2016, cerca de 25% 

estavam situados na faixa entre dois e três salários. Ou seja, isto reforça o argumento a favor 

da qualidade do emprego industrial em relação aos demais setores econômicos, do ponto de 

vista da remuneração do trabalho. 

No entanto, o aspecto mais relevante é a verificação da queda dos postos de trabalho 

situados nas maiores faixas de rendimento, em contraposição ao crescimento dos vínculos 

ativos nas menores faixas. Este fenômeno já vinha se dando mesmo antes da deflagração da 

crise econômica. Entre os anos de 2006 e 2016, evidencia-se que a elevação do emprego 

ocorre apenas nas faixas situadas abaixo de quatro salários mínimos. Porém, se considerarmos 

apenas o período 2006-2014 — portanto, antes dos rebatimentos da crise sobre o emprego 

formal no país — vamos verificar que a queda do emprego já ocorre nas faixas de rendimento 
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superiores a sete salários mínimos, fator que se agravou pós-2014, com as perdas se 

alastrando às faixas imediatamente inferiores. 

Por outro lado, nota-se que, até o ano de 2014, 49% dos empregos criados já se 

situavam em faixas inferiores a dois salários mínimos, o que mostra alguns dos 

limites/contradições da expansão verificada em todo o período. Quer dizer, o crescimento da 

mão de obra industrial já se concentrava em postos de trabalho de menor remuneração. Daí 

que, já na fase 2014-2016, com a crise instaurada, os poucos empregos industriais que 

surgiram estavam situados exclusivamente nas faixas inferiores a 1,5 salários mínimos. 

 

Tabela 4.10 - Distribuição dos empregos formais da indústria, segundo as classes de 

remuneração média do trabalho em salários mínimos – Região Metropolitana de Campinas – 

2006 a 2016 

Faixas de salário 
2006 2010 2014 2016 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

Até 0,50 112  0,1  113  0,0  122  0,0  215  0,1 

0,51 a 1,00 963  0,4  874  0,3  1.131  0,4  1.313  0,6 

1,01 a 1,50 9.158  4,2  21.159  8,3  17.911  7,0  18.649  8,3 

1,51 a 2,00 38.796  17,8  49.164  19,2  48.228  18,9  43.108  19,1 

2,01 a 3,00 51.095  23,4  63.218  24,7  64.251  25,1  55.646  24,6 

3,01 a 4,00 28.538  13,1  33.095  12,9  34.253  13,4  28.873  12,8 

4,01 a 5,00 20.190  9,2  21.289  8,3  21.742  8,5  18.424  8,2 

5,01 a 7,00 25.031  11,5  26.362  10,3  26.434  10,3  23.362  10,3 

7,01 a 10,00 17.658  8,1  16.502  6,5  17.195  6,7  14.958  6,6 

10,01 a 15,00 11.298  5,2  10.579  4,1  11.232  4,4  9.720  4,3 

15,01 a 20,00 4.718  2,2  4.289  1,7  4.107  1,6  3.564  1,6 

Mais de 20,00 6.170  2,8  4.624  1,8  4.611  1,8  3.688  1,6 

{ñ class} 4.569  2,1  4.299  1,7  4.618  1,8  4.464  2,0 

Total 218.296  100,0  255.567  100,0  255.835  100,0  225.984  100,0 

Fonte: RAIS/MTE, 2006 a 2016. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Tais dados apontam para dois aspectos relevantes sobre o comportamento da mão de 

obra fabril e o próprio desempenho da indústria de transformação. O primeiro aspecto, de 

natureza estrutural, se manifesta no caráter recente do desempenho do setor industrial na 

RMC, que se mostra incapaz de agregar novos empregos situados nas maiores faixas de 

rendimento e, portanto, limitando a capacidade do setor em ofertar melhores postos de 

trabalho. Um segundo aspecto, mais conjuntural, aponta para o caráter destrutivo da crise 

econômica recente, que afetou duramente a geração de emprego industrial, sobretudo, nas 

maiores faixas de rendimento do trabalho. O ponto relevante deste último caso, quando 

colocado em face àquele processo estrutural, é a estimativa de que estes empregos que foram 
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destruídos não voltem a ser criados novamente, pois já vinham passando por um processo de 

substituição (de unidades maiores por menores; de emprego situado em empresas de menor 

porte e de remuneração mais baixa). 

Estas considerações também se manifestam no que se refere ao valor da remuneração 

média do trabalho em cada segmento da indústria, dentro da RMC. Neste caso, consideramos 

a evolução real do valor médio pago aos trabalhadores do setor industrial, segundo os 

diferentes gêneros de atividade. Os dados podem ser visualizados na Tabela 4.11, cujos dados 

estão deflacionados a preços de 2017. 

No seu conjunto, a indústria de transformação da RMC elevou o valor médio da 

remuneração de sua mão de obra em 20,7%, entre os anos de 2006 a 2016. O valor mensal 

pago a cada trabalhador passou de R$ 3,2 mil, no ano de 2006, para R$ 3,9 mil, em 2016. 

Outro dado importante é o movimento ascendente de elevação desse indicador, revelando que 

a queda verificada na massa de salário (Gráfico 4.3), após 2014, decorreu quase que 

exclusivamente da queda no nível de emprego formal, por resultado da crise, e não da redução 

do valor médio pago aos trabalhadores, em que pese a redução dos postos de trabalho situados 

nas maiores faixas de rendimento. 

Os dados da Tabela 4.11 coadunam com o movimento de expansão do salário real que 

o país verificou no período, evidenciando que apenas dois segmentos apresentaram variação 

negativa entre os anos de 2006 e de 2016. O segmento de Fabricação de Equipamentos de 

Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos apresentou queda de -12,2%, no período, 

apresentando um salário médio de R$ 4,1 mil, no ano de 2016. Já o segmento de Impressão e 

Reprodução de Gravações apresentou variação negativa entre os anos de 2006 e de 2016, com 

queda de -1,0%, e salário médio de R$ 2,6 mil, neste último ano.  
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Tabela 11 – Evolução do valor da remuneração média do trabalho na indústria, segundo o gênero de atividade econômica – Região Metropolitana de 

Campinas – 2006 a 2016. Valores em reais (R$), preços de 2017 

Divisão CNAE 2.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Indústria de transformação 3.239 3.261 3.385 3.346 3.447 3.605 3.747 3.813 3.887 3.855 3.910 

Fabricação de produtos alimentícios 2.556 2.580 2.545 2.558 2.475 2.662 2.823 2.915 2.910 2.842 2.973 

Fabricação de bebidas 3.353 3.722 2.933 3.024 3.129 3.163 3.204 3.886 4.330 4.342 4.424 

Fabricação de produtos do fumo - 1.094 810 1.016 3.056 3.206 3.320 1.345 3.398 3.227 3.431 

Fabricação de produtos têxteis 1.933 1.960 2.020 2.091 2.152 2.295 2.313 2.373 2.406 2.315 2.366 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 1.132 1.142 1.189 1.229 1.263 1.348 1.402 1.413 1.485 1.473 1.537 

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados 1.349 1.269 1.397 1.528 1.655 1.694 1.763 1.875 2.008 1.986 2.042 

Fabricação de produtos de madeira 1.355 1.445 1.529 1.564 1.537 1.602 1.648 1.679 1.731 1.698 1.701 

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 3.656 3.771 3.719 3.747 3.911 3.867 4.051 3.458 4.181 4.089 3.982 

Impressão e reprodução de gravações 2.663 2.575 2.738 2.750 2.905 2.898 2.902 2.860 2.851 2.607 2.637 

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis 9.532 10.664 11.103 11.956 12.607 12.769 13.400 13.879 14.895 15.067 15.408 

Fabricação de produtos químicos 5.655 5.517 5.736 5.587 5.658 5.932 6.193 6.081 5.996 5.976 5.902 

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 4.578 4.873 4.986 4.764 5.062 5.317 5.392 5.657 6.063 6.000 6.060 

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 3.040 2.857 2.929 2.860 2.926 3.057 3.108 3.304 3.294 3.356 3.493 

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 2.010 2.039 2.164 2.257 2.335 2.424 2.471 2.537 2.608 2.558 2.599 

Metalurgia 3.655 3.705 4.012 3.976 4.099 4.244 4.411 4.357 4.359 4.275 4.313 

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 2.182 2.365 2.541 2.528 2.615 2.725 2.811 2.839 2.888 2.809 2.833 

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 4.642 3.993 4.130 4.319 4.033 4.082 4.138 4.023 3.986 3.889 4.077 

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 3.685 3.742 3.675 3.886 4.195 4.160 4.219 4.172 4.460 4.303 4.423 

Fabricação de máquinas e equipamentos 3.400 3.422 3.557 3.625 3.704 3.922 4.397 4.581 4.559 4.590 4.644 

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 4.515 4.583 4.994 4.614 4.863 5.050 5.164 5.307 5.428 5.383 5.318 

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 1.952 2.571 2.857 3.252 3.473 3.733 3.957 4.214 4.646 4.734 4.997 

Fabricação de móveis 1.873 1.971 1.980 1.963 2.126 2.226 2.312 2.316 2.429 2.365 2.479 

Fabricação de produtos diversos 2.043 2.163 2.149 2.235 2.192 2.357 2.309 2.448 2.483 2.433 2.439 

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 2.975 3.053 3.103 2.968 2.898 2.881 3.016 3.499 3.647 3.029 3.074 

Fonte: RAIS/MTE. 2006 a 2016. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 
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Todas as demais atividades investigadas apresentaram variação positiva, sendo que o 

segmento de Fabricação de Coque, Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis 

destaca-se tanto por ser a atividade que apresenta o maior valor do rendimento médio por 

trabalhador na indústria, dentro da RMC, como pelo nível de expansão verificada do salário 

real, em dez anos. Em 2016, pagavam-se em média R$ 15,4 mil para cada funcionário deste 

setor, tendo expandido o seu valor real em 61,6%, com relação ao ano de 2006. No entanto, 

trata-se de uma atividade com reduzido número de empregos formais na região — apenas 1,4 

mil postos de trabalho no ano de 2016 — e cuja estrutura de emprego pouco ou nada se 

alterou em relação a 2006.  

Outra atividade que apresentou um alto nível de expansão do salário real foi o de 

Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte (exceto veículos automotores), com 

crescimento de 156%, entre 2006 e 2016. Neste caso, o salário real mensal médio pago pelo 

setor passou de R$ 1,9 mil para aproximadamente R$ 5 mil. Trata-se, no entanto, de um 

segmento com pouca expressão no total de empregos industriais da RMC, com participação 

de 1,1%, no ano de 2016 (ver Tabela 8), mas tendo se elevado em relação à 2006 (0,4%).  

 

4.4 Síntese 

As mudanças estruturais sofridas pela indústria manufatureira no Brasil, ao longo das 

últimas décadas, têm reforçado já um relativo consenso a respeito do seu significado, entre os 

principais analistas e instituições especializadas. Pode-se dizer que a indústria de 

transformação passa por um processo de reversão, com perdas de alguns elos da cadeia 

produtiva, quedas na participação relativa no valor adicionado e até redução de sua produção 

física.  

Embora as razões para este quadro seja objeto de controvérsias, os seus efeitos 

esperados são bastante conhecidos, podendo vir a representar um fechamento generalizado 

das unidades industriais locais e a observação de taxas negativas de crescimento econômico 

no médio prazo (SAMPAIO, 2016). Com efeito, os últimos dados divulgados pela Pesquisa 

Industrial Anual (PIA), do IBGE, revelam que a crise econômica do país tenha reforçado a 

perda de receita, o fechamento de centenas de empresas industriais, além da demissão de 400 

mil trabalhadores, somente no ano de 2016 (UOL, 2018)42. 

                                                 
42 Informação disponível em https://goo.gl/Q2LWih. 
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Noutra medida, o acirramento da competição da indústria de transformação 

internacional tem elevado o padrão tecnológico e comercial das manufaturas para novos 

patamares. Os especialistas falam, agora, de um conjunto de novas tecnologias industriais, já 

implementadas ou em vias de implementação comercial, classificadas como a “Indústria 4.0”. 

Neste contexto o desafio dos sistemas produtivos nacionais passa a se dar em termos de sua 

inserção nas chamadas cadeias globais de valor, na qual deslocam-se os parques industriais 

nacionais para diferentes partes do mundo, estabelecendo regiões ganhadoras e perdedoras. 

A perda de dinamismo da atividade industrial verificada nas “regiões perdedoras” 

poderá implicar em um conjunto novo de problemas e desafios à sociedade. Em termos de 

políticas públicas, nos referimos às possíveis queda de arrecadação de impostos, redução na 

capacidade de geração de empregos de maior qualificação, quedas na produtividade e no 

rendimento do trabalho, além de modificações nas condições de ocupação da população e no 

uso do espaço urbano e regional, para atender um novo tipo de indústria e de atividades 

terciárias.  

Os desafios elencados acima merecem especial atenção quando nos referimos à 

Região Metropolitana de Campinas (RMC), sobretudo, no âmbito do planejamento de 

políticas públicas para a região. Isto ocorre devido ao alto teor de participação da indústria em 

suas atividades econômicas, uma vez que o processo de desindustrialização nacional afeta, 

principalmente, as regiões com maior adensamento da produção industrial. Dentre outros 

impactos significativos, destacamos o desempenho futuro das finanças públicas, uma vez que 

a produção manufatureira é uma das principais fontes de arrecadação de ICMS, afetando 

governos estaduais e municipais. 

A análise empreendida neste relatório, voltado para o desempenho industrial dentro da 

RMC, revelou que, nos últimos dez anos, os segmentos industriais tiveram uma participação 

pequena no acréscimo de novos estabelecimentos na região, com acréscimo anual médio de 

134 novas unidades, portanto, num ritmo menos acelerado que nos demais setores 

econômicos.  

Verificou-se, também, que estas novas unidades se referiam, principalmente, a 

estabelecimentos com menos de dez funcionários, enquanto houve permanência ou redução, 

nos estabelecimentos com maior número de empregados. Isto pode significar que, no período 

recente, a RMC vem registrando perdas de participação das empresas industriais de grande 

escala no desempenho geral da indústria e da economia. Já entre os pequenos 

estabelecimentos industriais, tanto podem existir aqueles com maior conteúdo tecnológico – 
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que dispensam mão de obra –, como a indústrias leves e de menor peso no conjunto da 

economia metropolitana. 

Observados com base no tipo de atividade desenvolvida por essas empresas, destaca-

se o crescimento dos estabelecimentos vinculados ao segmento de Manutenção, Reparação e 

Instalação de Máquinas e Equipamentos. Durante o período de 2006 a 2016, verificou-se a 

expansão de 563 novas unidades locais, dentro da RMC. Este desempenho foi fundamental 

para sustentar o comportamento da indústria, na região, dado que representou mais de 40% 

dos novos estabelecimentos criados pelo setor. 

As informações referentes à mão de obra manufatureira, apresentadas neste relatório, 

ganham maior destaque porque evidenciam a grande contribuição da indústria ao crescimento 

e desenvolvimento da região de Campinas. Por este motivo, o sentido das transformações 

sofridas pelo setor industrial é ainda mais relevante para se pensar o planejamento e os 

desafios futuros impostos à RMC. O emprego industrial também se destaca pelo valor médio 

da remuneração relativamente superior ao das demais atividades econômicas e, no caso da 

RMC, por representar um grande volume da massa salarial e, portanto, da renda regional. 

Desse modo, a análise revela uma modificação na composição interna da indústria 

metropolitana, na qual as grandes empresas reformularam as suas estruturas produtivas, 

passando a direcionar parte de sua produção (ou atividades) para unidades menores e 

terceirizadas, explicando o crescimento do setor de Manutenção e Reparação. Noutra medida, 

destaca-se o aumento da participação dos empregos formais situados nas faixas inferiores de 

rendimento, durante os anos de 2006 a 2016, fator que se agravou com a crise econômica do 

país, desde o ano de 2014. 

Com a crise econômica, intensificou-se um processo de queda dos postos de trabalho 

situados nas maiores faixas de rendimento, em contraposição ao crescimento dos vínculos 

ativos nas faixas de rendimento inferiores a dois salários mínimos. Este dado mais recente, 

comparado ao movimento mais geral da indústria campineira, coloca em perspectiva uma 

tendência estrutural de que os empregos de maior qualificação e remuneração, que foram 

destruídos, não voltem a ser criados novamente, na mesma proporção em que era antes. Isto 

porque, o conjunto das variáveis analisadas apontam para um processo de substituição, tanto 

de unidades industriais de maior porte por unidades bem menores, como pela mudança na 

criação de novos empregos, agora localizados nas pequenas unidades, além da maior 

participação dos postos de trabalho com remuneração mais baixa. 
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Capítulo 5 – Análise do Comércio Exterior na RMC: 
Evolução e Tendências 
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5.1 Introdução 

Este capítulo visa tratar das características do comércio exterior43 da Região 

Metropolitana de Campinas (RMC), levando-se em conta a importância de sua participação 

tanto no estado de São Paulo, como no Brasil. A análise revela-se especialmente relevante por 

complementar a análise da indústria, cuja trajetória e desempenho vêm sendo afetada pelas 

mudanças ocorridas nas pautas de exportação e importação desde o começo da década de 

2000. 

Observa-se, assim, que, antes dos 2000, a economia brasileira foi negativamente 

impactada com a política de ajuste macroeconômico que tornou a taxa de câmbio muito 

nociva aos interesses das exportações e da indústria. Nos anos 1990, o Brasil aumentou a 

participação dos produtos básicos na pauta de exportações em detrimento dos produtos 

manufaturados e chegou ao ano 2000 num patamar muito baixo de participação no comércio 

exterior. De acordo com Cano et. Al (2006, p. 202): 

Entre 1989 e 2002, a taxa média anual de crescimento das exportações brasileiras 

foi de 4,4%, abaixo da média mundial (5,8%). Para isso, colaborou o movimento 

internacional descendente de preços de commodities, a alta valorização cambial 

praticada em vários anos do período, no Brasil, bem como a ausência de políticas 

mais agressivas industriais e de comércio exterior. Esse mau desempenho foi 

ainda influenciado pelo baixo crescimento da economia mundial e a 

reestruturação produtiva passiva que sofremos, pela imposição das políticas 

neoliberais. Os efeitos foram ainda mais perniciosos para as exportações de 

manufaturados, que cresceram à média anual de apenas 4,6% (a mundial foi de 

6,4%), despencando nossa precária participação mundial nesse segmento, de 0,9% 

para 0,7%. 

Com a desvalorização cambial de 1999, o país assistiu a uma reação das exportações 

brasileiras e uma forte queda das importações. Daí em diante a demanda externa determinaria 

os rumos do comércio exterior brasileiro, afetando especialmente o desempenho da 

exportação de produtos industrializados da economia paulista. Em decorrência desse ajuste 

macroeconômico, a tendência do comércio exterior na RMC mudou44 no período 2000-2017.  

                                                 
43 Conforme a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, o critério para registro das exportações para a Unidade da Federação considera 

o Estado produtor da mercadoria. O critério para registro das exportações por municípios considera o domicílio 

fiscal da empresa exportadora e não o local onde a mercadoria foi realmente produzida. 
44 Os indicadores regionais do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, sede de Campinas (CIESP-

Campinas), captam também o mesmo sentido do comércio exterior, embora cubram outro conjunto de 

municípios diferente dos da RMC: Águas de Lindóia, Amparo, Artur Nogueira, Campinas, Conchal, Estiva 

Gerbi, Holambra, Hortolândia, Itapira, Jaguariúna, Lindóia, Mogi-Guaçu, Mogi-Mirim, Paulínia, Pedreira, 

Santo Antônio de Posse, Serra Negra, Sumaré e Valinhos. Ver informações em: 

http://www.ciespcampinas.org.br/site/  

http://www.ciespcampinas.org.br/site/
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Para verificar tais mudanças, analisaremos a seguir a evolução das exportações, 

importações, saldo comercial e corrente de comércio na RMC, bem como o desempenho dos 

municípios da região. 

Ao observar a evolução dos indicadores de comércio exterior da RMC no período 

2000-2017 (Gráfico 5.1), pode-se verificar dois movimentos gerais: o aumento contínuo da 

corrente de comércio desde 2004 até 2013, exceto em 2008, e o crescimento continuado do 

saldo comercial negativo, especialmente após 2008/2009, até 2014. Os dois movimentos estão 

associados principalmente à estagnação das exportações e ao forte crescimento das 

importações. Após 2015, a tendência parece se manter e aumentar a dependência da região do 

mercado externo, até quando perdurar a falta de reação das exportações. 

 

 
       Gráfico 5.1 – RMC: Participação das Exportações, das Importações, Saldo 

Comercial e Corrente de Comércio no período 2000-2017. 
Fonte: Aliceweb/MDIC – Elaboração da equipe do CEDE. 

 

Quando se verifica o desempenho dos municípios da RMC no período, pode-se notar 

em maior detalhe como evoluiu o comércio exterior. Separou-se os municípios com maior 

participação percentual em termos de dólar-FOB45, a fim de analisar quais deles puxaram as 

exportações e importações. Dos 20 municípios da RMC, seis deles (Paulínia, Campinas, 

                                                 
45 FOB, sigla em inglês que significa Free On Board (livre a bordo). Conceito é utilizado quando é o destinatário 

que se responsabiliza pelos custos e riscos do transporte da mercadoria que está sendo embarcada. 
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Indaiatuba, Sumaré, Vinhedo e Americana) responderam por quase 80% das exportações da 

região (79,1%) e outros seis (Paulínia, Campinas, Jaguariúna, Indaiatuba, Hortolândia e 

Vinhedo) responderam por exatos 84% das importações da região. Somente oito municípios 

perfazem 82,6% da corrente de comércio exterior regional e são responsáveis por 67,5% do 

saldo comercial (negativo). Nota-se, assim, que os oito municípios acima obtiveram 

participação relevante nas transações com o exterior, mas, todavia, responderam por menos de 

70% da totalidade do déficit comercial da região. Isso mostra que os 12 municípios restantes 

contribuíram para elevar o peso do valor das importações. A seguir, verifica-se o esforço 

exportador e o nível da demanda por exportações por parte dos municípios da RMC no 

período.  

 

5.2 Exportações dos Municípios que compõem RMC 

A participação das exportações dos municípios no total das exportações da RMC foi 

aqui considerada em termos do valor dólar-FOB, a fim de sinalizar o esforço de cada um 

deles em gerar saldo exportador. Como visto anteriormente, no período analisado, o déficit 

comercial permaneceu em todo o período, tendo crescido de forma mais acentuada após 2008. 

Coube a sete municípios (Campinas, Paulínia, Indaiatuba, Sumaré, Vinhedo, Americana e 

Jaguariúna) concentrar os principais desempenhos exportadores regionais. Os demais 

municípios da RMC tiveram uma participação mais ou menos constante e inferior a 3,5%, em 

média, durante o período. 

 

 
     Gráfico 5.2 – Participação (%) das Exportações de Campinas e Paulínia no total das 

Exportações da RMC, no período 2000-2017. 
Fonte: Aliceweb/MDIC – Elaboração da equipe do CEDE. 
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Com base na evolução do desempenho nas exportações dos municípios da RMC, 

Campinas e Paulínia foram os principais destaques, conforme o Gráfico 5.2. Campinas 

obteve uma participação percentual entre 20 e 35% nas exportações regionais durante o 

período, com picos de 33,4% em 2000 e de 28% em 2014, e situando-se num patamar de 

20,8% em 2017. Já Paulínia obteve uma participação percentual mais expressiva durante o 

período, saindo de um patamar de 5,3% em 2000 para 21% em 2017, numa ascensão 

contínua, alcançando Campinas pela primeira vez. 

Municípios com desempenhos abaixo dos de Campinas e Paulínia, mas que se 

destacaram no período, foram Indaiatuba, Sumaré e Vinhedo. Os três municípios 

apresentaram participação percentual nas exportações da RMC crescente e contínua (Gráfico 

5.3), tendo Indaiatuba ultrapassado Sumaré em 2008. Nota-se que Vinhedo, Indaiatuba e 

Sumaré começaram em patamares baixos de participação das exportações em 2000, de 1,5%, 

2,7% e 5,7%, respectivamente, alcançando, em 2017, 7,8%, 14,9% e 10,6%, respectivamente, 

com picos de 8,7%, 15,9% e 13,7%. Foram municípios que contribuíram com o esforço 

exportador regional no período considerado. 

 

 
    Gráfico 5.3 – Participação (%) das Exportações de Indaiatuba, Sumaré e Vinhedo no 

total das Exportações da RMC, no período 2000-2017. 
Fonte: Aliceweb/MDIC – Elaboração da equipe do CEDE. 
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patamar inferior a 2% após 2011. Eram municípios com participação alta em termos de valor 

(dólar-FOB), quando comparados aos três anteriores, e com desempenhos próximos aos de 

Campinas e Paulínia no começo da série. 

 

 
Gráfico 5.4 – Participação (%) das Exportações de Americana e Jaguariúna no total das 

Exportações da RMC, no período 2000-2017. 
Fonte: Aliceweb/MDIC – Elaboração da equipe do CEDE. 
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participação das importações após 2006 e a retomada do crescimento das importações após 

2013, saindo de um patamar de quase 26% em 2000 para 14,5% em 2017, com pico de 33,5% 

em 2006. Só Campinas reduziu a participação nas importações regionais após 2012, enquanto 

que Paulínia e Jaguariúna tiveram participação crescente. Estes dois últimos têm 

especificidades, Paulínia por causa da indústria de petróleo, mas não apenas, aumentou a 

demando por importados; Jaguariúna reduziu drasticamente a compra de importados entre 

2006 e 2013, voltando a aumentar progressivamente a partir de 2014, ainda que bem abaixo 

do patamar alcançado no período 2000-2006. 

 

 
Gráfico 5.5 – Participação (%) das Importações de Paulínia, Campinas e Jaguariúna no 

total das Importações da RMC, no período 2000-2017. 
Fonte: Aliceweb/MDIC – Elaboração da equipe do CEDE. 
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    Gráfico 5.6 – Participação (%) das Importações de Indaiatuba e Vinhedo no total das 

Importações da RMC, no período 2000-2017. 
Fonte: Aliceweb/MDIC – Elaboração da equipe do CEDE. 
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Gráfico 5.7 – Participação (%) das Importações de Hortolândia, Sumaré e Americana 

no total das Importações da RMC, no período 2000-2017. 
Fonte: Aliceweb/MDIC – Elaboração da equipe do CEDE. 
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em relação à moeda dos EUA (Dólar), ou seja, o poder de compra da moeda brasileira em 

relação ao dólar aumentou (barateando as importações), e foi justamente no segundo período 

a que nos referimos (2000-2017) que essa apreciação real ocorreu, elevando as importações. 

Com as depreciações reais que vêm ocorrendo desde 2016 e principalmente no ano de 2018, 

as exportações podem esboçar uma reação, mas isto ainda é incerto devido à falta de 

crescimento do PIB industrial, que é o que mais importa para São Paulo e a região de 

Campinas.  

 

 
Gráfico 5.8 – Relação entre Taxa de Câmbio Real Bilateral (Brasil/Estados Unidos)* e 

desempenho do Comércio Exterior da RMC, 2000-2017 (índice: média 2010 = 100). 

Fonte: Aliceweb/MDIC e IPEA – Elaboração da equipe do CEDE. 

* Nota: Taxa de câmbio calculada pelo quociente entre a taxa de câmbio nominal (em R$/US$) e a relação entre o Índice de 

Preços ao Produtor Amplo (IPA-EP-DI/FGV) do Brasil e o Índice de Preços ao Produtor (IPP) dos EUA, de acordo com a 

metodologia adotada pelo Ipeadata (http://www.ipeadata.gov.br). 
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5.4 Destino das exportações e Origem das importações na RMC 

Em decorrência dos fatores supracitados na seção anterior, observou-se que o destino 

das exportações e a origem das importações nesta região metropolitana apresentaram sentidos 

divergentes, considerando os anos 2000, 2004, 2008, 2013 e 2017 como referência a 

momentos em que o fluxo de comércio reagiu a ciclos de expansão da demanda externa ou a 

efeitos de conjunturas de crise no âmbito externo e interno.  

No caso das exportações, a Tabela 5.1 apresenta os dez principais destinos das 

mercadorias da RMC e os dois principais países compradores. Constata-se que as 

participações de alguns países como China, Peru, Paraguai e México apresentaram 

crescimento durante todo o período analisado, e outros, como o EUA, Argentina e Chile 

diminuíram sua participação como destino das vendas externas da RMC.  

Dos 10 principais destinos das exportações regionais, a participação em oito países, 

exceto Argentina e EUA, vem aumentando consistentemente, de 19,9% em 2000 para 29,3% 

em 2017. Logo em seguida, constata-se uma maior participação de outros países (exceto os 10 

em destaque), de 24,2% em 2000 para 29,3% em 2017, tendo alcançado pouco mais de 32% 

em 2008 e 2013. Em contraste, as participações dos principais destinos das exportações da 

RMC, Argentina e Estados Unidos, vêm caindo no período.  

 

Tabela 5.1 - Destino das Exportações da RMC: Participação no Total e dos 10 Principais Países. 

País 2000 2004 2008 2013 2017 

Argentina 27,92% 21,11% 28,51% 31,08% 25,47% 

Estados Unidos 27,95% 28,06% 13,46% 10,89% 15,88% 

México 4,03% 4,64% 5,72% 6,04% 5,19% 

Chile 4,70% 5,30% 4,51% 3,80% 4,71% 

Alemanha 3,00% 3,59% 3,10% 3,38% 3,94% 

Peru 1,62% 1,64% 3,28% 2,37% 3,77% 

China 0,20% 1,12% 1,19% 2,30% 3,46% 

Colômbia 3,10% 2,72% 4,88% 3,02% 3,19% 

Paraguai 1,75% 1,32% 1,44% 2,22% 3,14% 

Bolívia 1,50% 0,77% 1,16% 2,69% 1,92% 

10 Principais (%) 75,77% 70,27% 67,24% 67,80% 70,69% 

Argentina e EUA 55,87% 49,17% 41,97% 41,97% 41,36% 

08 Países (%) 19,90% 21,10% 25,27% 25,83% 29,33% 

Outros (%) 24,23% 29,73% 32,76% 32,20% 29,31% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: SECEX/MDIC – Elaboração da equipe do CEDE. 
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Considerando as participações de Argentina e Estados Unidos somadas, vê-se que 

caíram continuamente no decorrer dos anos, passando de 55,87% em 2000 para 41,36% em 

2017, tendo alcançado patamares em torno de 42% em 2008 e 2013. A Argentina manteve sua 

participação histórica, enquanto que os EUA, apresentou perdas de participação consistentes 

desde 2008. 

Vale dizer que no período intermediário 2004-2013, as exportações da RMC 

cresceram principalmente entre os principais parceiros latino-americanos (Argentina, México, 

Chile, Peru, Colômbia, Paraguai e Bolívia), aumentando a participação de cerca de 37,5% 

(2004) para 53,3% em 2009 e para 51,2% em 2013. Isso nos mostra que as exportações da 

RMC se concentraram na América Latina, recuando para 45,1% em 2014 e 47,4% em 2017 

devido à desaceleração da economia brasileira.  

Quanto às importações, a situação é bem diversa. A Tabela 5.2 mostra as dez 

principais origens das importações da RMC e os dois principais países vendedores de 

produtos para a RMC. As principais origens das importações são China e Estados Unidos, 

embora com participações decrescentes, passando de 46,29% em 2000 para 39,00% em 2017, 

tendo caído para 29,4% em 2004 por causa da forte queda das importações de origem norte-

americana.  

 

Tabela 5.2 - Origem das Importações da RMC: Participação (%) dos 10 Principais Países, EUA 

e China, em anos selecionados. 

País 2000 2004 2008 2013 2017 

Reino Unido 2,87% 6,01% 3,73% 4,02% 2,27% 

México 2,22% 1,72% 2,92% 3,23% 2,44% 

Suíça 1,04% 2,43% 2,52% 2,40% 2,48% 

França 2,09% 3,16% 2,16% 2,60% 3,88% 

Vietnã 0,00% 0,05% 0,04% 1,23% 5,55% 

Coreia do Sul 1,22% 9,13% 5,14% 5,25% 5,59% 

Japão 9,63% 8,19% 11,88% 8,89% 5,84% 

Alemanha 5,36% 7,19% 6,56% 7,38% 6,03% 

Estados Unidos 43,87% 21,80% 13,44% 18,90% 15,02% 

China 2,42% 7,60% 19,25% 18,70% 23,98% 

10 Principais (%) 70,72% 67,28% 67,64% 72,60% 73,08% 

China e EUA (%) 46,29% 29,40% 32,68% 37,60% 39,00% 

08 Países (%) 24,42% 37,88% 34,95% 35,00% 34,08% 

Outros (%) 29,28% 32,72% 32,36% 27,40% 26,92% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: SECEX/MDIC – Elaboração da equipe do CEDE. 
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Oito países, exceto China e EUA, elevaram a participação de 24,4% em 2000 para 

34% em 2017 (Tabela 5.2). Esse bloco intermediário tem se destacado no crescimento da 

demanda por importados na região, mas, como se pode constatar, foi a China quem aumentou 

fortemente sua participação relativa, saltando de 2,4% em 2000 para quase 24% em 2017. Os 

outros países, exceto esses 10, perderam participação relativa.  

As mudanças no comércio exterior mundial, após a ascensão da China, se fizeram 

notar também na RMC. Vê-se como cresceram, segundo a tabela acima, as participações nas 

importações da RMC de países como Vietnã, Coreia do Sul e principalmente da China, o que 

sinaliza um forte vínculo com as economias asiáticas. A participação das importações na 

RMC com origem nesses três países subiu de ínfimos 3,64% em 2000 para 35,12% em 2017, 

multiplicando quase dez vezes em 17 anos. Vale notar que as importações que tiveram origem 

nos EUA recuaram fortemente, de 43,87% em 2000 para 15,02% em 2017, tendo alcançado 

seu piso em 2008, quando ficou em 13,4%., modificando inteiramente o sentido do comércio 

exterior campineiro. Há apenas um país latino, o México, com participação que se mantém ao 

redor de 2 a 3% nos anos selecionados.  

 

5.5 Influência dos BRICS47 no comércio exterior brasileiro, paulista e campineiro 

Voltando às exportações, sob a influência do boom da economia asiática, podemos 

acrescentar que a economia brasileira voltou importante parcela das suas exportações para os 

BRICS. Atualmente, os países que integram os BRICS (Rússia, Índia, China e África do Sul, 

além do Brasil) são o principal destino das exportações do segmento de commodities 

agrominerais (produtos básicos) do país e isso ter servido para compensar a perda de 

participação dos produtos manufaturados.  

Conforme a Tabela 5.3, o grupo Soja-Minério-Petróleo é predominante entre os dez 

produtos mais exportados selecionados. Este grupo elevou sua participação no destino das 

exportações brasileiras para os BRICS nos últimos três anos, saindo de um patamar de US$ 

27,82 bilhões (64,6%) em 2015 para US$ 40,14 bilhões (71,18%) em 2017. 

 

 

                                                 
47 Com o crescimento interno continuado durante as décadas de 2000 e 2010, ainda que com características 

distintas, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se destacaram e passaram a ser denominados de BRICS, 

sigla que também expressa a intensificação nas relações comerciais dessas economias no mercado mundial.  
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Tabela 5.3 - Composição das exportações brasileiras para o BRICS em US$ Bilhões 

(2015, 2016 e 2017) 

Grupo de Produtos 

2015 2016 2017 

Valor 
Part. (%) 

no total 
Valor 

Part. (%) 

no total 
Valor 

Part. (%) 

no total 

Soja em grão (a) 16,05 37,29 14,8 35,25 20,73 36,76 

Minério de ferro (b) 6,53 15,17 7,46 17,77 10,56 18,73 

Óleo bruto de petróleo (c) 5,24 12,17 4,58 10,91 8,85 15,69 

Pastas químicas de madeira, à soda 1,65 3,83 1,84 4,38 2,19 3,88 

Açúcar em bruto 1,64 3,81 2,09 4,98 1,41 2,50 

Carne bovina congelada 1,02 2,37 1,09 2,60 1,38 2,45 

Carne de frango 0,86 2,00 1,09 2,60 1,16 2,06 

Carne suína 0,65 1,51 0,71 1,69 0,8 1,42 

Ferro-ligas 0,66 1,53 0,59 1,41 0,7 1,24 

Minério de cobre 0,45 1,05 0,37 0,88 0,66 1,17 

Subtotal 34,75 80,74 34,62 82,45 48,44 85,90 

Soja+Minério+Petróleo (a+b+c) 27,82 64,64 26,84 63,92 40,14 71,18 

Outros 8,29 19,26 7,37 17,55 7,95 14,10 

Total 43,04 100,00 41,99 100,00 56,39 100,00 
Fonte: Ministério das Relações Exteriores. Brasil-BRICS: intercâmbio comercial, jan., 2018. 

 

No que concerne às importações, a situação é oposta. Há uma maior distribuição ou 

pulverização dos produtos importados. Desde produtos da indústria elétrica e eletrônica, bem 

como insumos agrícolas. Os dez produtos mais importados com origem nos BRICS têm 

participação em torno de 8% na pauta importadora brasileira (Tabela 5.4). Portanto, no caso 

particular dos BRICS, foi o destino das exportações que alterou o sentido do comércio 

exterior brasileiro, e isso também vem se refletindo nas relações comerciais da RMC. 

 

Tabela 5.4 - Composição das importações brasileiras originárias do BRICS em US$ Bilhões 

(2015, 2016 e 2017) 

Grupo de Produtos 

2015 2016 2017 

Valor 
Part. (%) 

no total 
Valor 

Part. (%) 

no total 
Valor 

Part. (%) 

no total 

Aparelhos elétricos para telefonia 2,35 6,21 2,05 7,27 2,37 7,10 

Partes de aparelhos de TV, câmeras 

fotográficas 
1,19 3,14 0,75 2,66 1,09 3,26 

Adubos minerais ou químicos (N, P e K) 0,86 2,27 0,6 2,13 0,88 2,63 

Circuitos integrados eletrônicos  0,56 1,48 0,6 2,13 0,7 2,10 

Partes e acessórios de computadores, 

máquina de escrever ou calcular 
0,95 2,51 0,6 2,13 0,7 2,10 

Partes e acessórios de veículos automóveis 0,55 1,45 0,47 1,67 0,67 2,01 

Inseticidas, fungicidas, herbicidas  0,43 1,14 0,56 1,99 0,66 1,98 

Insumos para medicamentos contendo 

nitrogênio 
0,49 1,29 0,62 2,20 0,66 1,98 

Díodos e transístores 0,16 0,42 0,37 1,31 0,63 1,89 
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Adubos minerais ou químicos, azotados 0,49 1,29 0,43 1,52 0,54 1,62 

Subtotal 8,03 21,20 7,05 25,00 8,90 26,65 

Outros 29,84 78,80 21,15 75,00 24,50 73,35 

Total 37,87 100,00 28,2 100,00 33,4 100,00 

Fonte: Ministério das Relações Exteriores. Brasil-BRICS: intercâmbio comercial, jan., 2018. 

 

Voltando às análises da região, para considerarmos os impactos tanto nas exportações 

quanto nas importações regionais dos BRICS e outros, relacionamos as participações das 

exportações/importações paulistas (ESP) e as das RMC em relação ao ESP, a fim de verificar 

a evolução conjunta de ambas, como pode ser visualizado no Gráfico 5.9.  

 

 
Gráfico 5.9 - Participação das Exportações (EXP) e das Importações (IMP) por UT, período 

2000-2017, a preços constantes US$ FOB (2004 = 100) 

Fonte: SECEX/MDIC – Elaboração da equipe do CEDE. 

 

Podem-se verificar três momentos no desempenho do comércio exterior estadual e da 

RMC. O momento I (2004-2008), sob o efeito do crescimento da demanda chinesa no 

mercado externo, a participação nas exportações da RMC cresceu a um ritmo superior à das 

exportações do ESP e houve uma disparada no crescimento da participação das importações 

do ESP que foi acompanhada pela RMC; o momento II (2008-2016), sob os efeitos da crise 

financeira internacional de 2008, acarretando uma queda tanto das exportações como das 

importações paulistas no início e no final desse período; concomitantemente, houve 

aceleração do ritmo de crescimento das importações até 2013 e com forte queda entre 2014-

2016, tanto das importações quanto das exportações. No caso das exportações da RMC, estas 

obtiveram um desempenho inferior ao da participação das exportações do ESP entre 2010 e 
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2016. No momento III (pós-2016), há uma retomada no ritmo de crescimento das exportações 

e importações paulistas, com a participação das exportações da RMC mantendo-se abaixo das 

do ESP e com a participação das importações da RMC crescendo num ritmo superior às do 

ESP. Nota-se essa diferença no terceiro momento, mas que não pode ser visto ainda como 

tendência, pois dificilmente se sustentaria sem uma reação do ESP como um todo. 

Entretanto, não há evidência de redução na tendência de crescimento do déficit 

comercial paulista/campineiro, em virtude da lentidão da retomada das exportações e, 

principalmente, pelo baixo crescimento do PIB desde 2014.  

Para a RMC, o período 2000-2017 foi de mudanças importantes, especialmente porque 

o desempenho da indústria foi insuficiente para ajudar as exportações e porque o crescimento 

da demanda externa por parte da China acabou reestruturando o comércio exterior 

campineiro, como se pode notar nos três gráficos a seguir.  

 

 
 Gráfico 5.10 – Participação (%) EUA X China nas Exportações da RMC - 2000 a 2017  

Fonte: SECEX/MDIC – Elaboração da equipe do CEDE. 

 

Diferentemente da participação por grupos de produtos, no geral, a evolução das 

exportações na RMC por destino caracterizou pela presença importante de alguns países. Um 

destino tradicional, os EUA, perdeu força ao longo do período e a China passou a ser um 

destino com uma participação modesta e bastante recente. Os EUA, após alcançar um patamar 

de 45% de participação no destino das exportações da região, a partir de 2003, reduziu 

drasticamente chegando ao nível mínimo 9% de participação em 2010 e 2011 e terminou com 

16% em 2017. A China só apresentou alguma participação relativamente mais importante no 
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destino das exportações da RMC após 2010, quando chegou a alcançar 5% de participação em 

2014. 

Já a Argentina passou a ter uma participação no destino das exportações regionais 

crescente a partir de 2004, alcançando patamares de 30% a 33% no período 2009-2013 e 

perdendo um pouco o fôlego no período 2014-2017. A elevação da participação da Argentina 

contrasta com as exportações destinadas aos EUA, como mostra o Gráfico 5.11.  

A importante participação da Argentina, acima de 20%, no destino das exportações da 

RMC, exceto no período 2001-2003, deveu-se ao avanço das relações comerciais no âmbito 

sul-americano, com a maior ação desses países como bloco comercial no período 2004-2013, 

junto aos principais parceiros comerciais latino-americanos e às constantes dificuldades. Já as 

relações comerciais impostas pelos EUA ao Brasil refletiram em perda de participação 

estadunidense, algo que tem se agravado mais recentemente, após a posse do presidente 

Donald Trump mudar a política tarifária48.  

 

 
Gráfico 5.11 - Participação EUA X Argentina nas Exportações da RMC (2000 a 2017). 

Fonte: SECEX/MDIC – Elaboração da equipe do CEDE. 

 

O mesmo não se pode dizer do desempenho das importações da RMC por país de 

origem. Aqui, sim o contraste entre EUA e China no período é marcante. Os norte-americanos 

tiveram uma importante queda na participação nas importações da RMC, passaram de uma 

                                                 
48 Jornal Folha de São Paulo, “EUA oficializam tarifa sobre aço e não poupam Brasil”, matéria publica no dia 08 

de março de 2018. Acesso em 26/07/2018: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/eua-oficializam-

tarifa-sobre-aco-e-nao-poupam-brasil.shtml#erramos  
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participação de 44% em 2000 para 15% em 2017, enquanto que a China, de míseros 2% em 

2000, para 24% em 2017, conforme o Gráfico 5.12.  

No caso das importações, portanto, é notável o crescimento das mesmas com origem 

na China. Isso mostra uma inflexão no comércio exterior regional após 2007, com a 

redefinição do seu sentido, visto que a tendência é que a participação dos EUA e China nas 

importações brasileiras e paulista tenda a se modificar devido à guerra comercial dos norte-

americanos com os chineses.49 

 

 

 

 
Gráfico 5.12 - Participação EUA X China nas Importações da RMC - 2000 a 2017 

Fonte: SECEX/MDIC – Elaboração da equipe do CEDE. 

 

Dado o impacto dos BRICS na evolução do comércio exterior da RMC e as mudanças 

nas participações dos EUA, Argentina e China no destino das exportações e na origem das 

importações da RMC, cabe considerar os efeitos nos seus municípios.  

 

5.6 Os municípios da RMC no comércio exterior 

Para verificar quais foram os efeitos produzidos por tais mudanças nos municípios da 

RMC, são apresentados os números do comércio exterior referentes ao primeiro semestre de 

                                                 
49 Ver: BBC News Brasil – “Como a guerra comercial entre EUA e China pode afetar o Brasil”, matéria de Luiza 

Duarte (07/07/2018), https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44745494 (acesso em 19/07/2018). 
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2018, de janeiro a junho de 2018 comparativamente a janeiro a junho de 2017. O recorte 

temporal é o mais recente disponível e é usado aqui a título de avaliação de tendência, haja 

visto que projeções de longo prazo são mais limitadas ao nível municipal.  

A Tabela 5.5 traz a relação do 20 municípios da RMC e as respectivas participações 

nas exportações e importações regionais, bem como as participações da RMC no ESP e do 

ESP no Brasil. No geral, os números mostram importante peso em valor (US$ FOB) das 

importações: as importações foram de US$ 5,2 bi das contra US$ 2,1 bi das exportações em 

2017 e de US$ 5,9 bi contra US$ 2,2 bi em 2018. Confirma-se também o maior recuo relativo 

nas exportações da região em relação ao ESP, com uma participação de 7,4% no período de 

janeiro a junho de 2017 para 6,7% no mesmo período em 2018, apesar do aumento da 

participação relativa das exportações do ESP em relação às do Brasil, de 26.6% no período de 

janeiro a junho de 2017 para 29,5% no mesmo período em 2018. 

Houve um leve recuo na participação das importações paulistas em relação às do 

Brasil no primeiro semestre de 2018 (jan-jun), quando foi de 35,5%, em comparação ao 

primeiro semestre de 2017, de 36,1%, o que vem ajudando a diminuir um pouco o déficit 

comercial do estado. Contudo, no caso da participação das importações da RMC em relação 

ao ESP, no mesmo período, o patamar bastante próximo, de 20,1% em 2017 e 19,8% em 

2018, reforçando a posição deficitária do comércio exterior regional dentro do estado. 

A tendência de melhora no comércio exterior estadual pode ou não se refletir no 

comércio da RMC até o final de 2018, o que vai depender de como a indústria crescerá 

puxada pela maior participação das empresas estrangeiras que atuam na região. O problema é 

que elas têm contribuído para elevar a demanda externa por importados, incrementando a 

oferta interna de produtos em vez de aumentar a externa.  
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Tabela 5.5 - Comércio Exterior na RMC: Participações (%) no ESP e no Brasil, total e por município (janeiro a junho de 2018). 

Município 
Exportações 

2018 

Importações 

2018 

Participação 2018 Exportações 

2017 

Importações 

2017 

Participação 2017 

EXP (%) IMP (%) EXP (%) IMP (%) 

Americana 84.052.594 185.155.272 3,75 3,14 95.792.158 169.862.567 4,52 3,26 

Artur Nogueira 12.456.201 13.439.674 0,56 0,23 7.628.848 10.048.183 0,36 0,19 

Campinas 538.300.072 1.604.135.169 24,03 27,22 391.661.330 1.317.363.326 18,47 25,30 

Cosmópolis 32.732.748 31.304.814 1,46 0,53 50.608.778 28.965.229 2,39 0,56 

Engenheiro Coelho 12.683.615 892.446 0,57 0,02 515.615 507.005 0,02 0,01 

Holambra 2.343.765 21.406.034 0,10 0,36 2.581.256 17.117.778 0,12 0,33 

Hortolândia 27.147.700 431.013.378 1,21 7,31 27.545.577 358.479.329 1,30 6,88 

Indaiatuba 352.725.267 566.447.965 15,74 9,61 323.045.159 436.791.227 15,23 8,39 

Itatiba 74.072.368 152.328.702 3,31 2,58 71.261.051 100.815.225 3,36 1,94 

Jaguariúna 14.423.420 772.004.465 0,64 13,10 21.342.879 826.028.983 1,01 15,86 

Monte Mor 55.154.123 60.693.830 2,46 1,03 49.556.452 55.177.540 2,34 1,06 

Morungaba 858.241 4.004.776 0,04 0,07 746.945 2.202.640 0,04 0,04 

Nova Odessa 46.967.966 50.180.869 2,10 0,85 32.429.464 43.625.385 1,53 0,84 

Paulínia 398.007.463 1.136.181.033 17,77 19,28 485.628.467 1.115.154.899 22,90 21,42 

Pedreira 10.707.461 3.278.337 0,48 0,06 10.528.908 3.402.657 0,50 0,07 

Sta. Bárbara d'Oeste 46.505.823 58.445.567 2,08 0,99 36.766.778 56.903.869 1,73 1,09 

Sto. Antônio de Posse 39.235.139 25.708.856 1,75 0,44 41.773.082 29.368.365 1,97 0,56 

Sumaré 234.558.746 254.769.632 10,47 4,32 244.584.896 231.008.406 11,53 4,44 

Valinhos 83.894.942 171.230.944 3,74 2,91 59.216.426 101.550.407 2,79 1,95 

Vinhedo 173.452.862 351.375.528 7,74 5,96 167.646.159 302.469.073 7,90 5,81 

RMC 2.240.280.516 5.893.997.291 100,00 100,00 2.120.860.228 5.206.842.093 100,00 100,00 

ESP 33.600.911.657 29.780.141.720 100,00 100,00 28.684.923.002 25.835.351.469 100,00 100,00 

Brasil 113.712.079.699 83.779.142.185 100,00 100,00 107.699.807.603 71.489.642.453 100,00 100,00 

RMC/ESP % 6,67 19,79     7,39 20,15     

ESP/Brasil % 29,55 35,55     26,63 36,14     

Fonte: SECEX/MDIC – Elaboração da equipe do CEDE. 
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Quando se observou individualmente o desempenho dos municípios da RMC, 

revelamos que os principais destaques no comércio exterior foram Campinas e Paulínia. 

Sabemos também que, além de Paulínia e Campinas, Indaiatuba, Sumaré, Vinhedo, 

Jaguariúna, Hortolândia e Americana responderam pelo desempenho do comércio exterior da 

região no período 2000-2017. 

Ainda que Campinas e Paulínia sejam os municípios mais relevantes no comércio 

exterior da região, há um forte desequilíbrio entre valor exportado e importado de ambos, isto 

é, Campinas exportou cerca de um terço do que importou em valor (US$ FOB), enquanto 

Paulínia importou quase o dobro do que exportou em valor (US$ FOB).  

A Tabela 5.5 mostra que os municípios com participação nas exportações (EXP) 

maior que nas importações (IMP) nos dois anos (de janeiro a junho de 2017 e 2018) são 13: 

Americana, Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Indaiatuba, Itatiba, Monte Mor, 

Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. 

Os municípios com participação maior nas importações (IMP) que nas exportações (EXP) são 

07: Campinas, Holambra, Hortolândia, Jaguariúna, Morungaba e Paulínia.  

Uma síntese da Tabela 5.5, a Tabela 5.6, mostra mais claramente o desempenho dos 

municípios no comércio exterior da região. 

 

Tabela 5.6 - RMC: Grupos de municípios por participação (%) nas exportações e 

importações da região. 

Grupo EXP IMP % EXP % IMP EXP IMP % EXP % IMP 

13 munic. 981.080.661 3.968.744.855 43,8% 67,3% 929.506.454 3.636.346.955 43,8% 69,8% 

7 munic. 1.259.199.855 1.925.252.436 56,2% 32,7% 1.191.353.774 1.570.495.138 56,2% 30,2% 

RMC 2.240.280.516 5.893.997.291 100,0% 100,0% 2.120.860.228 5.206.842.093 100,0% 100,0% 

 Fonte: SECEX/MDIC – Elaboração da equipe do CEDE. 

 

Nesta tabela, organizarmos os treze e os sete municípios como agrupamentos pelo 

critério de participação em EXP > IMP e de participação em IMP > EXP. Analisando cada 

grupo em seu desempenho conjunto no comércio exterior da região, temos a seguinte 

situação: o grupo dos 13 municípios aparece com maior participação nas importações da 

RMC que o grupo dos 07 municípios elencados, entre 67,3% em 2018 e quase 70% de 2017; 

a participação nas exportações da RMC é representada pelo grupo dos 07, com 56,2% no 

período, enquanto que o grupo dos 13 tem 43,8%. Vemos, portanto, que os sete municípios 

têm mais da metade das exportações e apenas um terço das importações da região, enquanto 

que os outros treze municípios têm pouco mais de 40% das exportações e dois terços das 
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importações no período de janeiro a junho de 2017 e de 2018. Ou seja, o peso das 

importações regionais está concentrado nos municípios que têm menor participação nas 

exportações da RMC, em termos de valor (dólar-FOB). A reflexão que pode ser feita adiante 

é se a demanda por produtos importados da região tem ou não a ver com o fraco desempenho 

da indústria especificamente, que tem suma importância no PIB regional. 

 

5.7 Composição da pauta de exportações e importações da RMC 

Como o saldo do comércio exterior da região é deficitário em todo o período (2000-

2017), verificamos quais produtos compõe a pauta atual de exportações e importações da 

RMC, a fim de constatar aqueles em que ambas se concentram atualmente. Os produtos 

selecionados foram os que tiveram maior participação em valor (dólar-FOB) no comércio 

exterior da região em quatro períodos distintos: 2017, 2011, 2008 e 2004, de acordo com as 

tabelas 5.7 e 5.8. Os anos escolhidos refletem momentos importantes da conjuntura do 

comércio mundial e nacional: a reação das exportações brasileiras à saída da recessão em 

2017, o início da desaceleração do PIB no Brasil em 2011, a crise financeira internacional e o 

maior crescimento do fluxo comercial brasileiro em 2008 e, finalmente, o momento em que a 

demanda externa chinesa começou a crescer em 2004. Estes foram momentos que resultaram 

em impactos ao comércio exterior nacional brasileiro e da RMC. 

Dos produtos selecionados, 14 deles foram responsáveis pelo crescimento da corrente 

de comércio, tanto pelo lado das exportações quanto pelo lado das importações. Os quatorze 

produtos significaram entre 84 e 90% das exportações e entre 92 e 93,5% das importações da 

região.  

Por essa ordenação, em 2017, os três principais produtos exportados, segundo o SH250, 

foram: (i) Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e 

suas partes; (ii) Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e 

acessórios; e (iii) Plásticos e suas obras. E os quatro principais produtos importados foram: (j) 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de 

reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em 

televisão, e suas partes e acessórios; (jj) Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e 

                                                 
50 Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, ou Sistema Harmonizado (SH), é um 

método internacional de classificação de mercadorias baseado numa estrutura de códigos e respectivas 

descrições, tenso sido criado para promover o desenvolvimento do comércio internacional. Com base no SH, 

desde de 1995, usa-se a Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), que contempla critérios específicos 

próprios. Maiores detalhes ver: http://www.mdic.gov.br. 

http://www.mdic.gov.br/
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instrumentos mecânicos, e suas partes; (jjj) Produtos químicos orgânicos; e (jjjj) Produtos 

diversos das indústrias químicas. Chama atenção a presença marcante das importações dessas 

mercadorias nos anos considerados. 
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Tabela 5.7 – Composição da pauta de exportações da RMC: principais produtos, participação (%) e valor (US$ FOB) em 2017, 2011, 2008, 2004 e 

2000. 

Produto (SH2) 

EXPORTAÇÕES 

2008 
Part. 

% 
2004 

Part. 

% 
2017 

Part. 

% 
2011 

Part. 

% 

Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos 

mecânicos, e suas partes 
694.320.055 11,4 493.547.321 16 799.494.055 17,7 752.933.528 13,8 

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas 

partes e acessórios 
1.053.621.592 17,2 481.920.502 15,6 597.593.337 13,2 892.540.640 16,4 

Plásticos e suas obras 178.958.036 2,9 107.974.811 3,5 513.491.913 11,3 281.628.034 5,2 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de 

gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de 

reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e 

acessórios 

1.757.616.499 28,7 841.190.433 27,3 340.465.451 7,5 691.869.011 12,7 

Produtos farmacêuticos 108.130.242 1,8 34.868.404 1,1 306.466.147 6,8 140.052.222 2,6 

Borracha e suas obras 378.211.171 6,2 235.005.900 7,6 267.306.484 5,9 412.730.425 7,6 

Produtos diversos das indústrias químicas 212.582.492 3,5 90.357.708 2,9 182.058.797 4 265.999.572 4,9 

Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, 

de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos 

médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios 

63.919.262 1 31.775.640 1 153.751.489 3,4 77.114.314 1,4 

Produtos químicos orgânicos 242.221.817 4 102.451.350 3,3 132.465.849 2,9 272.973.106 5 

Ferro fundido, ferro e aço 166.566.529 2,7 83.845.523 2,7 117.211.438 2,6 135.531.598 2,5 

Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão 125.249.077 2 54.940.861 1,8 96.438.244 2,1 118.791.126 2,2 

Óleos essenciais e resinóides; produtos de perfumaria ou de toucador 

preparados e preparações cosméticas 
73.502.078 1,2 35.919.454 1,2 70.070.452 1,5 97.604.506 1,8 

Obras de ferro fundido, ferro ou aço 165.095.173 2,7 64.899.827 2,1 59.431.746 1,3 106.544.952 2 

Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; 

plantas industriais ou medicinais; palhas e forragens 
1.001.368 0 219.325 0 54.351.641 1,2 22.209.057 0,4 

Diversos 269.763.697 4,4 63.228.806 2,1 330.525.113 7,3 319.453.148 5,9 

Subtotal 5.490.759.088 89,8 2.722.145.865 88,3 4.021.122.156 88,8 4.587.975.239 84,3 

Total da RMC 6.116.165.475 100 3.081.667.127 100 4.527.368.663 100 5.442.656.427 100 
Fonte: Aliceweb (MDIC), Mercante (MT) e Antaq – Elaboração da equipe do CEDE. 
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Tabela 5.8 – Composição da pauta de importações da RMC: principais produtos, participação (%) e valor (US$ FOB) em 2017, 2011, 2008, 2004 e 

2000. 

Produto (SH2) 

IMPORTAÇÕES 

2008 
Part. 

% 
2004 

Part. 

% 
2017 

Part. 

% 
2011 

Part. 

% 

Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos 

mecânicos, e suas partes 
1.830.609.907 16,4 678.422.055 13,4 1.737.106.775 14,9 2.483.584.645 19 

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas 

partes e acessórios 
849.799.651 7,6 265.156.045 5,2 642.319.363 5,5 1.021.878.407 7,8 

Plásticos e suas obras 479.047.870 4,3 230.658.187 4,5 501.219.893 4,3 518.884.226 4 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de 

gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de 

reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e 

acessórios 

3.456.472.653 31 1.800.390.190 35,5 3.536.819.679 30,3 3.648.061.860 27,9 

Produtos farmacêuticos 162.060.679 1,5 110.495.115 2,2 313.932.791 2,7 203.793.578 1,6 

Borracha e suas obras 381.724.915 3,4 157.921.469 3,1 329.596.743 2,8 580.136.475 4,4 

Produtos diversos das indústrias químicas 495.562.442 4,4 283.260.905 5,6 1.248.272.937 10,7 896.576.637 6,8 

Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, 

de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos 

médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios 

591.275.591 5,3 230.144.903 4,5 383.779.023 3,3 481.954.385 3,7 

Produtos químicos orgânicos 1.217.806.970 10,9 529.006.585 10,4 1.384.956.611 11,8 1.279.783.676 9,8 

Ferro fundido, ferro e aço 157.901.402 1,4 47.836.951 0,9 51.914.909 0,4 118.816.567 0,9 

Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão 46.989.029 0,4 14.018.845 0,3 72.045.667 0,6 74.859.790 0,6 

Óleos essenciais e resinóides; produtos de perfumaria ou de toucador 

preparados e preparações cosméticas 
78.650.706 0,7 24.196.785 0,5 104.977.293 0,9 39.977.249 0,3 

Obras de ferro fundido, ferro ou aço 153.522.389 1,4 57.293.367 1,1 169.618.595 1,5 206.533.840 1,6 

Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; 

plantas industriais ou medicinais; palhas e forragens 
22.833.985 0,2 10.126.050 0,2 63.971.703 0,5 46.074.717 0,4 

Diversos 507.222.610 4,5 229.335.540 4,5 392.460.430 3,4 469.362.922 3,6 

Subtotal 10.431.480.799 93,4 4.668.262.992 92 10.932.992.412 93,5 12.070.278.974 92,2 

Total da RMC 11.165.057.095 100 5.073.536.309 100 11.688.466.515 100 13.094.389.020 100 
Fonte: Aliceweb (MDIC), Mercante (MT) e Antaq – Elaboração da equipe do CEDE. 
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A Tabela 5.9 é uma síntese das duas anteriores (tabelas 5.7 e 5.8) e mostra quanto 

representam as importações dos produtos selecionados em relação à corrente de comércio da 

região. Isto é, o peso das importações no comércio exterior da região veio aumentando 

gradativamente nesses anos. Os segmentos dos Produtos químicos orgânicos, das Máquinas, 

aparelhos e materiais elétricos, e suas partes (etc.), dos Produtos diversos das indústrias 

químicas e Obras de ferro fundido, ferro ou aço chegaram a 2017 com a maior participação 

relativamente aos demais anos selecionados.  

 

Tabela 5.9 – Participação (%) das Importações na Corrente de Comércio da RMC: principais 

produtos (2017, 2011, 2008, 2004 e 2000). 

Nº Produto (SH2) 

Participação das Importações na 

Corrente de Comércio da RMC 

(%) 

2017 2011 2008 2004 

01 Produtos químicos orgânicos 91,3 82,4 83,4 83,8 

02 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e 

suas partes; aparelhos de gravação ou de 

reprodução de som, aparelhos de gravação ou 

de reprodução de imagens e de som em 

televisão, e suas partes e acessórios 

91,2 84,1 66,3 68,2 

03 Produtos diversos das indústrias químicas 87,3 77,1 70,0 75,8 

04 Obras de ferro fundido, ferro ou aço 74,1 66,0 48,2 46,9 

05 

Instrumentos e aparelhos de óptica, de 

fotografia, de cinematografia, de medida, de 

controle ou de precisão; instrumentos e 

aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e 

acessórios 

71,4 86,2 90,2 87,9 

06 

Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 

aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas 

partes 

68,5 76,7 72,5 57,9 

07 

Óleos essenciais e resinoides; produtos de 

perfumaria ou de toucador preparados e 

preparações cosméticas 

60,0 29,1 51,7 40,2 

08 Borracha e suas obras 55,2 58,4 50,2 40,2 

09 

Sementes e frutos oleaginosos; grãos, 

sementes e frutos diversos; plantas industriais 

ou medicinais; palhas e forragens 

54,1 67,5 95,8 97,9 

10 
Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros 

veículos terrestres, suas partes e acessórios 
51,8 53,4 44,6 35,5 

11 Produtos farmacêuticos 50,6 59,3 60,0 76,0 

12 Plásticos e suas obras 49,4 64,8 72,8 68,1 

13 
Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de 

papel ou de cartão 
42,8 38,7 27,3 20,3 

14 Ferro fundido, ferro e aço 30,7 46,7 48,7 36,3 

Fonte: Aliceweb (MDIC), Mercante (MT) e Antaq – Elaboração da equipe do CEDE. 
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Contudo, quando comparado o período inicial (2004) e final (2017), 08 desses 

segmentos ganharam participação na corrente de comércio e 06 perderam. Ou seja, a maioria 

ganhou participação e contribuiu para elevar o déficit comercial. Mais importante ainda, tais 

produtos estão, em certa medida, supriram a falta de fornecedores nacionais ou atenderam à 

demanda das empresas estrangeiras instaladas na região, devendo-se também considerar as 

condições de negociação nessas transações em termos da taxa de câmbio. As perdas e ganhos 

nesse comércio podem ser vistas também em relação aos municípios. 

 

1. Produtos químicos orgânicos 

Os produtos movimentaram US$ 132,4 milhões em exportações e US$ 1,385 bilhão 

em importações em 2017, tendo os municípios de Paulínia (86%), Cosmópolis (6%) e 

Campinas (2,8%) como os principais exportadores e Paulínia (68,8%), Campinas (7,5%) e 

Jaguariúna (6,2%) como os principais importadores. Cabe observar que Paulínia e Campinas 

reduziram suas participações nas importações desde de 2004, quando estas eram de 73,6% e 

9,8%, respectivamente. Jaguariúna, ao contrário, aumentou progressivamente sua participação 

nas importações de 1,3% em 2004 para 6,2% em 2017.  

 

2. Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, suas partes e afins. 

Os produtos movimentaram US$ 340,4 milhões em exportações e US$ 3,587 bilhões 

em importações em 2017, tendo os municípios de Campinas (41,6%), Indaiatuba (22,5%), 

Itatiba (14,6%), Jaguariúna (1,9%) e Vinhedo (5,1%) como os principais exportadores e 

Campinas (42%), Jaguariúna (38,4%), Hortolândia (7%) e Indaiatuba (4,2%) como os 

principais importadores. Com exceção de Jaguariúna, os demais municípios aumentaram suas 

participações nas exportações. Jaguariúna passou de 65,5% de participação nas exportações 

em 2004 para 35,3% em 2011 e para 1,9% em 2017. Quanto à participação nas importações 

desses produtos, Jaguariúna passou de 60,8% em 2004 para 22,5% em 2011 e para 38,4% em 

2017.  

 

3. Produtos diversos das indústrias químicas 

Os produtos movimentaram US$ 182,0 milhões em exportações e US$ 1,248 bilhão 

em importações em 2017, tendo os municípios de Paulínia (70%), Indaiatuba (6,2%), Sumaré 

(5%), Americana (4,5%), Vinhedo (4,4%) e Campinas (4,3%) como os principais 

exportadores e Paulínia (83%) e Sumaré (5%) como os principais importadores. Indaiatuba, 

Vinhedo e Campinas tiveram aumento progressivo na participação das exportações, enquanto 
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que Paulínia aumentou a participação nas exportações desde 2004, passando de 67,4% para 

77,8% em 2008 e para 75,4% em 2011. Já Sumaré e Americana tiveram queda na participação 

desde 2004, passando, respectivamente, de 9% e 11,8% para 5% e 4,5% em 2017. Nas 

importações, a participação de Paulínia praticamente não sofreu alteração, girando em torno 

dos 83% nos anos selecionados e a de Sumaré passou de 1,5% em 2004 para 5% em 2017. 

Nestes produtos, obviamente, Paulínia é a principal exportadora e importadora regional por 

conta da indústria de petróleo e derivados. 

 

4. Obras de ferro fundido, ferro ou aço 

Os produtos movimentaram US$ 59,4 milhões em exportações e US$ 169,6 milhões 

em importações em 2017, tendo os municípios de Campinas (29%), Indaiatuba (18,2%), 

Americana (15,6%) e Sumaré (13,8%) como os principais exportadores e Sumaré (24,7%), 

Paulínia (14,2%), Campinas (14,2%) e Indaiatuba (12%) como os principais importadores. O 

primeiro destaque aqui vai para a queda acentuada do valor (US$) das exportações desses 

produtos, passando de 165,0 milhões de dólares em 2008, para 106,5 milhões em 2011 e para 

59,4 milhões em 2017. As importações alcançaram 153,5 milhões de dólares em 2008, 206,5 

milhões em 2011 e 170,0 milhões em 2017, sendo que, em 2004, era de 57,3 milhões. A perda 

de participação nas exportações de Campinas, de 74% em 2004 para 18,2% em 2011 foi o 

dado que chamou a atenção. Houve um pequeno recou na participação das exportações de 

Sumaré, de 15,6% em 2004 para 13,8% em 2017. Indaiatuba e Americana obtiveram 

participações crescentes nos anos citados. Nas importações, o destaque foi Campinas, 

reduzindo sua participação de 28,4% em 2004 para 14,2% em 2017, enquanto que Paulínia 

aumentou a sua de 4% em 2004 para 14,2% em 2017. 

 

5. Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de 

controle ou de precisão, e afins. 

Os produtos movimentaram US$ 153,7 milhões em exportações e US$ 383,7 milhões 

em importações em 2017, tendo os municípios de Campinas (36%), Santa Bárbara d'Oeste 

(21,5%), Indaiatuba (14,8%) e Americana (11,2%) como os principais exportadores e 

Campinas (23,5%), Vinhedo (22%), Indaiatuba (11,6%) e Paulínia (10%) como os principais 

importadores. As exportações cresceram em termos de valor (US$-FOB) nos anos 

selecionados, mudando apenas as posições relativas de Campinas e Americana à medida que 

cresciam as participações de Santa Bárbara d'Oeste e Indaiatuba cresciam. O valor (US$-

FOB) das importações nos anos selecionados também cresceram, diminuindo a posição 
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relativa de Campinas à medida que crescia as dos demais. O que diferencia aqui é o valor 

importado, mais que o dobra do valor das exportações.  

 

6. Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas 

partes 

Os produtos movimentaram quase US$ 800,0 milhões em exportações e US$ 1,737 

bilhão em importações em 2017, tendo os municípios de Campinas (33%), Indaiatuba 

(26,2%), Sumaré (8,5%), Vinhedo (8%) e Nova Odessa (7%) como os principais exportadores 

e Indaiatuba (21,3%), Campinas (20,5%), Hortolândia (20%) e Paulínia (10,6%) como os 

principais importadores. Este é outro segmento em que o valor das importações se sobressai 

em relação ao das exportações. A novidade é o ganho de participação nas exportações de 

Indaiatuba, que passa de 3,4% em 2004 para 26,2% em 2017 e de perda de participação nas 

exportações de Nova Odessa, que parte de 16,6% em 2004 para 7% em 2017. Nas 

importações, o ganho de participação de Indaiatuba e Paulínia chamam a atenção. Este último 

município saltou de uma participação nas importações menor que um porcento em 2004 e 

passou para 10,6% em 2017, enquanto que Indaiatuba sai de 9% em 2004 para 21,3% em 

2017. 

 

7. Óleos essenciais e resinoides; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e 

preparações cosméticas 

Os produtos movimentaram quase US$ 70,0 milhões em exportações e US$ 105,0 

milhões em importações em 2017, tendo os municípios de Vinhedo (71%), Itatiba (10,8%) e 

Campinas (9%) como os principais exportadores e Vinhedo (87,4%) e Indaiatuba (5%) como 

os principais importadores. O destaque nas exportações e importações é Vinhedo, seguindo 

praticamente sozinha com participações de 92,2% em 2004 para 71% em 2017 e de 95,4% em 

2004 para 87,4% em 2017, respectivamente. Nas exportações, a participação de Campinas é 

recente e a de Itatiba alcançou 17% em 2008 e depois caiu ao patamar de 10%. Nas 

importações, o crescimento da participação de Indaiatuba também é recente. 

 

8. Borracha e suas obras 

Os produtos movimentaram US$ 267,3 milhões em exportações e US$ 329,6 milhões 

em importações em 2017, tendo os municípios de Americana (40,4%), Campinas (35,7%) e 

Paulínia (15%) como os principais exportadores e Americana (45,3%), Campinas (28,3%) e 

Paulínia (11%) como os principais importadores. Americana, Campinas e Paulínia 
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predominam nas exportações e importações desse segmento. Nas exportações, Campinas e 

Paulínia ganharam posição relativa (Campinas saiu de 26% em 2004 para 35,7% em 2017 e 

Paulínia saiu de 9% em 2004 para 18,3% em 2011 e para 15% em 2017), enquanto que 

Americana perdeu posição relativa, saindo de 61% em 2004 e 2011 para 40,4% em 2017. Nas 

importações, ocorreu o mesmo movimento relativo de ganhos com Campinas e Paulínia e 

perda com Americana, que saiu de um patamar de 73% de participação em 2011 para 45,3% 

em 2017.  

 

9. Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais 

ou medicinais; palhas e forragens 

Os produtos movimentaram quase US$ 54,3 milhões em exportações e US$ 64 

milhões em importações em 2017, tendo os municípios de Paulínia (91,3%), Campinas (3,3%) 

e Indaiatuba (0,5%) como os principais exportadores e Campinas (51%), Santo Antônio de 

Posse (27,8%) e Holambra (15,4%) como os principais importadores. Nas exportações, chama 

a atenção o fato de Paulínia apresentar em 2017 quase o mesmo percentual de Campinas 

(92,8%) em 2011. Já Indaiatuba passou de 9,6% em 2008 para 0,5% em 2017. Esse parece ser 

um caso típico segmento dominado por uma grande Trading agropecuária produtora de 

sementes e insumos que transfere a localização de sua planta de município.  

 

10. Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e 

acessórios 

Os produtos movimentaram US$ 597,6 milhões em exportações e US$ 642,3 milhões 

em importações em 2017, tendo os municípios de Indaiatuba (46,3%), Sumaré (25%), 

Valinhos (10,8%), Vinhedo (9,4%) e Campinas (7,4%) como os principais exportadores e 

Paulínia (47%), Indaiatuba (26,3%) e Campinas (12%) como os principais importadores. 

Campinas deixou de ser exportador para ser importados nesse segmento, pois sua participação 

nas exportações passou de 36% em 2004 para 7,4% em 2017 e as importações, de 18% em 

2004 para 9% em 2008 e para 12% em 2017. Com Indaiatuba deu-se o oposto, a sua 

participação nas exportações passou de 24,6% em 2004 para 44% em 2008 e para 46,3% em 

2017 e as importações, de 24,7% em 2004 para 14,6% em 2008 e para 26,3% em 2017. Nas 

exportações, destacam-se também as participações crescentes de Sumaré e Vinhedo. A 

participação de Valinhos (10,8%) é superior à de Campinas em 2017. Nas importações, o 

único destaque é Paulínia, com 47% de participação em 2017 se tornou um importador 

basicamente, sem participação significativa desse segmento nas exportações da região. Cabe 
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mencionar ainda que o valor das importações da região nesse segmento era de US$ 1,021 

bilhão em 2017 e caiu para quase metade, US$ 642,3 milhões, em 2017. Nas exportações o 

recuo foi semelhante, de US$ 1,053 bilhão em 2008 para US$ 597,6 milhões em 2017. 

 

11. Produtos farmacêuticos 

Os produtos movimentaram US$ 306,4 milhões em exportações e US$ 314,0 milhões 

em importações em 2017, tendo os municípios de Paulínia (42,5%), Campinas (26,5%) e 

Cosmópolis (22,8%) como os principais exportadores e Campinas (42,5%), Valinhos 

(17,3%), Jaguariúna (15%) e Paulínia (9,8%) como os principais importadores. Com exceção 

de Cosmópolis, cuja participação nas exportações passou de 28% em 2008 para 22,8% em 

2017, as participações nas exportações de Campinas e Paulínia elevaram-se progressivamente. 

No caso das importações, a situação é mais diversa. Campinas passou de 68% em 2004 para 

30,6% em 2011 e para 42,5% em 2017, enquanto que Paulínia passou de 23,8% em 2011 para 

9,8% em 2017. Jaguariúna se destacou, mantendo a participação nas importações entre 11 e 

15%. Já Valinhos elevou a sua de 2,7% em 2004 para 17,3% em 2017. É bom reforçar que 

quanto maior a participação nas importações, maior a saídas de divisas do país, substituindo-

se produção interna pela externa. Nesse caso, Paulínia e Campinas estão em situação 

favorável com exportações crescentes.  Cabe mencionar ainda que boa parte dos compostos 

desse segmento no Brasil são importados. Há baixa produção nacional. 

 

12. Plásticos e suas obras 

Os produtos movimentaram US$ 513,5 milhões em exportações e US$ 501,2 milhões 

em importações em 2017, tendo os municípios de Paulínia (72,3%), Vinhedo (10%), Sumaré 

(6,3%) e Campinas (2,8%) como os principais exportadores e Campinas (18,2%), Paulínia 

(17%), Sumaré (12,4%), Jaguariúna (11%) e Vinhedo (10,8%) como os principais 

importadores. Nas exportações, o destaque é Paulínia com a perda de posição relativa dos 

demais municípios, em função do aumento do valor exportado da RMC nesse segmento desde 

2004, passando de US$ 108 milhões para US$ 513,5 em 2017. Nas importações, Jaguariúna 

ganhou participação, saindo de 5,3% em 2004 e passando para 11% em 2017 e a perda de 

participação de Sumaré, com 20% de participação em 2004 e 12,4% em 2017. Esse é um dos 

poucos segmentos superavitários na RMC. 
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13. Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão 

Os produtos movimentaram US$ 96,4 milhões em exportações e US$ 72 milhões em 

importações em 2017, tendo os municípios de Monte Mor (85,2%), Paulínia (5,2%) e 

Vinhedo (5%) como os principais exportadores e Monte Mor (32,4%), Vinhedo (27,8%) e 

Campinas (11%) como os principais importadores. Nas exportações, além de predominar a 

participação de Monte Mor, Paulínia passou de 2% em 2008 para 5,2% em 2017. Nas 

importações, a participação de Monte Mor é seguida de perto pela de Vinhedo, tendo a de 

Campinas recuado de 20,3% em 2004 para 11% em 2017. Esse é ainda um segmento 

superavitário, mas as exportações vêm recuando de US$ 125,2 milhões em 2008 para US$ 

96,4 milhões em 2017 e as importações só aumentam, passando de US$ 47,0 milhões em 

2008 para US$ 72 milhões. 

 

14. Ferro fundido, ferro e aço 

Os produtos movimentaram US$ 117,2 milhões em exportações e US$ 52 milhões em 

importações em 2017, tendo os municípios de Sumaré (79,7%), Campinas (16,7%) e 

Indaiatuba (2,7%) como os principais exportadores e Indaiatuba (26,7%), Sumaré (22,2%) e 

Campinas (16,4%) como os principais importadores. Nesse segmento, os municípios 

exportadores e importadores coincidem. Nas exportações, a participação de Sumaré 

predomina, mas Campinas vem obtendo maior participação relativa, passou de 7% em 2011 

para 16,7% em 2017. A situação do segmento é superavitária, com as exportações caindo 

gradativamente de US$ 166,5 milhões em 2008 para US$ 117,2 milhões em 2017 e as 

importações caindo fortemente de US$ 158,0 milhões em 2008 para US$ 118,8 milhões em 

2011 e para US$ 52 milhões em 2017. 

 

Em 2017, dos 12 municípios que mais se destacaram como exportadores na RMC 

nesses segmentos acima descritos, os principais, com valores em dólar FOB superiores a 350 

milhões e inferiores a 850 milhões, foram 04, pela ordem: Paulínia, Campinas, Indaiatuba e 

Sumaré. Vinhedo e Americana pertencem ao grupo intermediário, com valores em dólar FOB 

superiores a 140 milhões e inferiores a 160 milhões. Os municípios de Monte Mor, 

Cosmópolis, Valinhos, Itatiba, Santa Bárbara d'Oeste e Jaguariúna vêm em seguida, com 

valores em dólar FOB inferiores a 90 milhões, participações menos significativas que os 

demais em 2011, 2008 e 2004. 

Em 2017, dos 12 municípios que mais se destacaram como importadores na RMC 

nesses segmentos, os principais, com valores em dólar FOB superiores a 1,5 bilhão e 
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inferiores a 2,7 bilhões, foram 03, pela ordem: Paulínia, Campinas e Jaguariúna. Indaiatuba, 

Hortolândia e Vinhedo pertencem ao primeiro grupo intermediário, com valores em dólar 

FOB superiores a 250 milhões e inferiores a 780 milhões. Sumaré e Americana são do 

segundo grupo intermediário, com valores em dólar FOB superiores a 145 milhões e 

inferiores a 180 milhões. Os municípios de Valinhos, Monte Mor, Santo Antônio de Posse e 

Holambra, com valores em dólar FOB inferiores a 60 milhões, tiveram participações menos 

significativas que os demais em 2011, 2008 e 2004. 

5.8 Estrutura do Comércio Exterior na RMC 

Para finalizar este capítulo, abordar-se-á a estrutura do comércio exterior regional 

considerando o papel da indústria. Essa estrutura revela-se na classificação por fator 

agregado, através da qual verificamos a participação dos produtos básicos, 

semimanufaturados e manufaturados no comércio exterior da região, com base em três anos: 

2000, 2011 e 2017.  

Já salientamos que o nível de participação das importações na corrente de comércio foi 

de 53% para o ESP e de 71% na RMC. Observa-se no Gráfico 5.13 a participação das 

importações na corrente de comércio (soma de tudo que foi exportado e importado) dos 

municípios da RMC e dessa região como um todo, e, do ESP. Cabe recordar que as 

exportações são registradas com base no domicílio fiscal, já que as empresas não 

necessariamente produzem seus produtos exportáveis no mesmo município deste domicílio, 

então o município conta apenas para ilustrar a situação generalizada da RMC com 

participação das importações na corrente de comércio acima de 50%. São 13 os municípios 

com participação das importações acima de 53%, índice estadual, na corrente de comércio. 
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Gráfico 5.13 - Participação (%) das Importações na corrente de comércio exterior: ESP, RMC e 

Municípios da RMC (Jan-Jun de 2018) 

Fonte: SECEX/MDIC – Elaboração da equipe do CEDE/IE/UNICAMP. 

 

Ressalte-se que tal indicador serve para verificar como o comércio exterior vem 

afetando os vários segmentos econômicos, em especial, aqueles com maiores vínculos com a 

indústria. Ou seja, quanto mais intensa e crescente for a participação das exportações e 

importações, maior a importância do país no comércio exterior. Se ambas as participações 

caem, menor a importância do país no comércio mundial; se as exportações caem, há uma 

menor dinâmica produtiva interna associada ao comércio exterior; e quanto maior as 

importações, mais dependente da demanda externa a economia brasileira se torna. Este último 

tem sido o caso brasileiro, já que não há uma estratégia proativa nessa área, o que faz com que 

o país tenha reduzido sua fatia de participação no comércio mundial.  

O cenário futuro da indústria paulista ainda está pouco claro. A montagem de uma 

indústria maquiladora tal e qual a mexicana não está no horizonte, além de que isso poderá 

contrariar importantes interesses da indústria nacional instalada em território paulista. Para o 

caso específico da economia campineira, a importância da indústria é vital na estratégia de 

crescimento da participação brasileira no comércio exterior. Portanto, para compreendermos o 

desempenho estrutural do comércio exterior brasileiro, paulista e da RMC, é importante 

analisar sua relação com a indústria. 

A participação da indústria de manufaturados foi historicamente relevante para a 

economia brasileira reduzir sua dependência externa, tendo o estado de São Paulo como a 

região mais dinâmica nesse quesito. As razões para a perda de dinamismo nas últimas três 
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décadas são muitas, mas, como já salientamos anteriormente, o impacto do ajuste 

macroeconômico dos anos 1990 em diante foi fatal, pois condicionou as transformações na 

indústria nacional e deu mais relevância para a exportação de commodities agrominerais como 

principal item da pauta de exportações brasileira. 

A indústria de transformação é um segmento estrategicamente importante para a 

sustentação da pauta de exportações brasileira, fornecendo toda sorte de produtos ou insumos 

industriais, os quais vêm perdendo espaço nas últimas duas décadas. Dados recentes da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostram a perda de participação da economia 

brasileira no comércio mundial de manufaturados (Tabela 5.10).  

 

Tabela 5.10 - Participação (%) nas exportações mundiais de produtos manufaturados, Brasil e 

principais parceiros comerciais e variação acumulada (%) 

ANO Brasil EUA 
Argen-

tina 
Chile 

Alema-

nha 

Méxi-

co 
Japão França Itália 

Coréia do 

Sul 

Países 

Baixos 

Reino 

Unido 

2005 0,82 9,71 0,16 9,31 11,22 2,19 7,27 5,00 4,28 3,43 3,61 3,96 

2014 0,59 9,15 0,17 17,30 10,08 2,43 4,75 3,57 3,44 3,89 3,27 2,76 

2015 0,58 9,52 0,13 18,14 9,72 2,64 4,61 3,39 3,23 3,98 3,17 2,81 

  Variação acumulada (%)  

2005-

2015 
-0,24 -0,19 -0,03 8,83 -1,50 0,45 -2,66 -1,61 -1,05 0,55 -0,44 -1,15 

2014-

2015 
-0,01 0,37 -0,04 0,84 -0,36 0,21 -0,14 -0,18 -0,21 0,09 -0,10 0,05 

 Fonte: Indicadores CNI - Desempenho da Indústria no Mundo, Ano 1, nº 1 (outubro 2017). 

 

O Brasil ficou atrás do México nesse quesito, embora a indústria maquiladora 

mexicana51 não seja propriamente uma referência, o crescimento das operações das empresas 

multinacionais no território brasileiro tem se elevado. Ou seja, o Brasil perdeu a corrida dos 

manufaturados mundiais na década de 2000 e 2010, tendo participação insignificante nas 

chamadas cadeias regionais de valor52, nas quais as operações de fabricação, montagem e 

comercialização são distribuídas internacionalmente. 

Diante de tal contexto, podemos afirmar que a economia paulista e a RMC sentiram 

essa perda de importância da indústria nacional durante o período 2000-2017. Na Tabela 

                                                 
51 Indústrias maquiladoras são aquelas que realizam a manufatura parcial, encaixe ou empacotamento de um bem 

sem que sejam as fabricantes originais, cf. Verbete “Maquiladoras Mexicanas” na Enciclopédia Latino 

Americana, disponível em 15/07/2018 no link: http://latinoamericana.wiki.br/.  
52 Segundo Zhang e Schimanski (2014), “a cadeia de valor de um bem é composta por um conjunto de atividades 

inter-relacionadas no ciclo produtivo – desde a pesquisa e desenvolvimento, design e fabricação, até a fase de 

distribuição final e outros serviços pós-vendas – que envolve a criação de valor do referido bem” (p. 74). As 

principais cadeias atualmente são regionais: América do Norte, Europa e Leste Asiático. 

http://latinoamericana.wiki.br/
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5.11, a participação dos produtos industrializados na pauta de exportação e de importação 

aparece separada por período e por unidade territorial (UT): Brasil, de São Paulo e da RMC. 

O primeiro período (2000-2004) sinalizou uma recuperação nas exportações de 

industrializados por UT (Brasil, ESP e RMC), com fraco desempenho das importações de 

industrializados devido à desvalorização cambial de 1999; o segundo período (2004-2011) foi 

influenciado pelo chamado “efeito China”53, com forte reação das importações nas UTs e 

moderado crescimento das exportações, baseadas em commodities (menor valor agregado); o 

terceiro (2011-2014) foi efeito da forte desaceleração da economia brasileira, com quedas 

dramáticas das exportações (participação negativa) e das importações das Uts (redução do 

poder de compra externo); e, por fim, o quarto (2014-2017), sob o efeito da recessão 

brasileira, esboçou uma leve retomada das exportações nas UTs devido à desvalorização 

cambial e à fraca reação da indústria nacional que afetou o desempenho das importações 

(participação negativa). 

 

Tabela 5.11 - Participação (%) das UTs nas Exportações e Importações Brasileiras de 

Industrializados (em US$ FOB), por período. 

Período 
 Brasil   São Paulo   RM Campinas  

Exportação Importação Exportação Importação Exportação Importação 

2004/2000 12,8% 1,1% 11,1% -0,6% 5,8% 3,8% 

2011/2004 9,8% 21,2% 9,6% 17,8% 7,8% 14,5% 

2014/2011 -5,2% 0,6% -7,6% 0,4% -7,9% 3,6% 

2017/2014 0,7% -12,0% 0,4% -11,0% 2,1% -6,8% 

Fonte: SECEX/MDIC – Elaboração da equipe do CEDE. 

 

Os dados acima descrevem que a RMC teve comportamento no comércio exterior 

semelhante ao desempenhado pelo estado de São Paulo, exceto no primeiro período, quando 

as importações de industrializados da RMC foram maiores e positivas e no último, quando as 

exportações se recuperaram relativamente mais rápido na RMC que no ESP.  

Por fim, cabe analisar as exportações e importações das unidades territoriais por fator 

agregado, o que dará uma noção do efeito estrutural do comércio exterior na indústria da 

região. As tabelas 5.12 e 5.13 a seguir apresentam os dados do comércio exterior por fator 

                                                 
53 O chamado “feito China” diz respeito à ascensão da China no comércio mundial. Segundo Pereira (2014, p. 8), 

a China “aumentou sua participação nas exportações mundiais de 4,3% para 10,4% entre 2000 e 2011, sendo 

que as exportações chinesas de manufaturas registraram aumento na participação mundial desse fluxo de 4,7% 

para 15,4%.” Tal efeito foi sentido no Brasil desde 2006, aumentando a participação de produtos agrominerais 

na pauta de exportações e reduzindo a dos manufaturados. 
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agregado — produtos básicos, semimanufaturados e manufaturados, bem como do total das 

exportações e importações e os industrializados (soma dos semi e manufaturados). 

 

Tabela 5.12 - Exportações nas UTs: participações (%), por fator agregado (em US$ FOB). 

Ano 2000 

UT TOTAL Básicos Semimanufatur. Manufaturados Industrializados 

ESP 19.810.438.341  1.036.543.802  1.130.950.257  17.256.371.054  18.387.321.311  

Brasil 55.118.919.865  12.564.213.653  8.499.143.505  32.558.809.196  41.057.952.701  

BR sem SP 35.308.481.524  11.527.669.851  7.368.193.248  15.302.438.142  22.670.631.390  

SP/BR (%) 35,9% 8,2% 13,3% 53,0% 44,8% 

BR-SP/BR (%) 64,1% 91,8% 86,7% 47,0% 55,2% 

RMC 2.511.650.921  58.204.618  16.671.469  2.395.709.222  2.412.380.691  

RMC/SP (%) 12,7% 5,6% 1,5% 13,9% 13,1% 

Ano 2011 

ESP 59.894.157.214  4.604.242.430  8.258.287.847  45.064.411.976  53.322.699.823  

Brasil 256.039.574.768  122.456.858.719  36.026.477.307  92.290.867.357  128.317.344.664  

BR sem SP 196.145.417.554  117.852.616.289  27.768.189.460  47.226.455.381  74.994.644.841  

ESP/BR (%) 23,4% 3,8% 22,9% 48,8% 41,6% 

BR-SP/BR (%) 76,6% 96,2% 77,1% 51,2% 58,4% 

RMC 5.449.730.816  171.740.301  180.430.263  4.933.559.489  5.113.989.752  

RMC/SP (%) 9,1% 3,7% 2,2% 10,9% 9,6% 

Ano 2017 

ESP 50.662.278.017  6.536.422.744  7.596.857.230  34.918.026.164  42.514.883.394  

Brasil 217.739.177.077  101.063.315.839  31.434.139.067  80.253.456.510  111.687.595.577  

BR sem SP 167.076.899.060  94.526.893.095  23.837.281.837  45.335.430.346  69.172.712.183  

ESP/BR (%) 23,3% 6,5% 24,2% 43,5% 38,1% 

BR-SP/BR (%) 76,7% 93,5% 75,8% 56,5% 61,9% 

RMC 4.527.629.683  159.862.433  97.723.173  4.163.534.427  4.261.257.600  

RMC/SP (%) 8,9% 2,4% 1,3% 11,9% 10,0% 

Fonte: SECEX/MDIC – Elaboração da equipe do CEDE. 

 

• Exportações 

Conforme os dados da Tabela 5.12, as exportações totais do estado de São Paulo em 

relação ao Brasil perdem importância desde 2000, quando detinha uma participação total de 

quase 36%, recuando para algo em torno de 23% em 2017. Mesmo quando se considera o 

auge das exportações, em 2011, essa participação menor se mantém. O mesmo ocorre com a 

RMC em relação à participação das exportações totais relativamente às do estado de São 

Paulo, recuando de 12,7% em 2000 para quase 9% em 2017.  

As participações nas exportações de produtos básicos, apesar de historicamente serem 

baixas no ESP e na RMC, tiveram queda relativa também nos mesmos anos (2000, 2011 e 

2017). As exportações que mais cresceram relativamente no estado de São Paulo nos três anos 



176 

 

selecionados foram as de semimanufaturados, elevando-se de 13% (2000) para 23% (2011) e 

24% (2017), contrastando com a perda de participação das exportações de manufaturadas vis-

à-vis o restante do Brasil, de 53% do ESP contra 47% do Brasil sem ESP em 2000 passou 

para 48,8% contra 51,2% em 2011 e de 43,5% contra 56,5% em 2017. As participações da 

RMC tanto nas exportações de semi como nas de manufaturados permaneceram em patamares 

relativamente constantes em termos das exportações estaduais paulistas, ainda que com algum 

recuo.  

No que concerne à participação nas exportações agregadas de industrializados, a do 

ESP em relação ao Brasil sem ESP, em 2017, foi de 38% contra 62%, aproximadamente, com 

perda relativa de importância da indústria paulista nas exportações brasileiras. Ainda que a 

participação da RMC nas exportações estaduais no ano de 2017 tenha sido melhor que em 

2011, isso não significou uma recuperação da participação que a região detinha no ano 2000, 

de 13%. 

 

• Importações 

De acordo com os dados da Tabela 5.13, a seguir, as importações totais do estado de 

São Paulo em relação ao Brasil também perdem importância relativa de 2000 para 2011 e 

2017, caindo quase 10% em relação a 2000, quando era de quase 46%, para pouco mais de 

36% em 2017. Já o crescimento das importações totais na RMC corrobora os dados das 

seções anteriores, saindo de um patamar de quase 17% em relação às importações do ESP no 

ano de 2000 para 21% em 2017.  

A RMC também eleva seu percentual de participação nas importações estaduais de 

produtos básicos e manufaturados, saindo de 5,7% em 2000 para 8,1% em 2017 nos básicos e 

de quase 18% em 2000 para quase 22% em 2017 nos manufaturados. Houve um aumento 

expressivo de importações dos semimanufaturados da RMC em relação ao ESP no período de 

auge do comércio exterior (ano de 2011), saindo de 12,5% para 22,7% e recuando para 17,8% 

em 2017. As importações de básicos cresceram no Brasil sem ESP, saltando de 77,6% em 

2000 para 83% em 2017, mas é, de novo, nas manufaturas que as diferenças do ESP em 

relação ao Brasil sem ESP vão se ampliando, saindo de uma participação de 50% em 2000 

para uma participação de 40% (ESP) contra 60% (Brasil sem ESP), respectivamente, em 2000 

e 2017.  
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Tabela 5.13 – Importações nas UTs: participações (%), por fator agregado (em US$ FOB). 

Ano 2000 

UT TOTAL Básicos Semimanuf. Manufaturados Industrializados 

ESP 25.621.147.892 1.659.492.096 807.228.017 23.154.427.779 23.961.655.796 

Brasil 55.850.663.138 7.396.166.269 2.100.479.008 46.354.017.861 48.454.496.869 

BR sem SP 30.229.515.246 5.736.674.173 1.293.250.991 23.199.590.082 24.492.841.073 

SP/BR (%) 45,9% 22,4% 38,4% 50,0% 49,5% 

BR-SP/BR (%) 54,1% 77,6% 61,6% 50,0% 50,5% 

RMC 4.339.403.800 94.264.560 101.060.071 4.144.079.169 4.245.139.240 

RMC/ESP (%) 16,9% 5,7% 12,5% 17,9% 17,7% 

Ano 2011 

ESP 82.183.824.088 8.443.371.906 1.777.892.268 71.962.559.914 73.740.452.182 

Brasil 226.246.755.801 32.081.382.673 9.380.191.841 184.785.181.287 194.165.373.128 

BR sem SP 144.062.931.713 23.638.010.767 7.602.299.573 112.822.621.373 120.424.920.946 

SP/BR (%) 36,3% 26,3% 19,0% 38,9% 38,0% 

BR-SP/BR (%) 63,7% 73,7% 81,0% 61,1% 62,0% 

RMC 13.094.924.087 354.362.534 404.124.640 12.336.436.913 12.740.561.553 

RMC/ESP (%) 15,9% 4,2% 22,7% 17,1% 17,3% 

Ano 2017 

ESP 55.294.998.442 2.729.536.820 1.365.263.983 51.200.197.639 52.565.461.622 

Brasil 150.749.452.949 16.125.900.250 6.635.845.056 127.987.707.643 134.623.552.699 

BR sem SP 95.454.454.507 13.396.363.430 5.270.581.073 76.787.510.004 82.058.091.077 

SP/BR (%) 36,7% 16,9% 20,6% 40,0% 39,0% 

BR-SP/BR (%) 63,3% 83,1% 79,4% 60,0% 61,0% 

RMC 11.688.459.117 220.518.517 242.477.821 11.225.462.779 11.467.940.600 

RMC/ESP (%) 21,1% 8,1% 17,8% 21,9% 21,8% 

Fonte: SECEX/MDIC – Elaboração da equipe do CEDE. 

 

Ressalte-se que a participação da RMC nas importações agregadas de industrializados 

se destacou no período, de quase 17,7% em 2000 para 17,3% em 2011 e para 21,8% em 2017, 

neste último ano mais por influência dos produtos manufaturados do que dos 

semimanufaturados, como ocorreu em 2011. 

5.9 Síntese  

Com base nos dados analisados, verifica-se que, do ponto de vista do comércio 

exterior, a RMC vem se caracterizando como uma economia demandadora de produtos 

importados básicos, semimanufaturados e manufaturados num cenário em que a indústria 

paulista vai perdendo participação relativa na nacional, considerando a análise de sua 

participação nas exportações de industrializados. A indústria da RMC absorve boa parte das 

importações oriundas da China e dos EUA e as suas exportações dependem da demanda 

externa gerada predominantemente pelos países latino-americanos, devido à baixa 
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participação do estado de São Paulo nas transações manufatureiras mundiais e da dependência 

das divisas geradas pelas exportações de commodities agrominerais do restante do Brasil.  

Um balanço geral desses 14 produtos analisados mostra que, além da prevalência dos 

segmentos deficitários sobre os superavitários, Campinas e Paulínia mantém posição 

importante no comércio exterior da região, mas a participação de Paulínia é mais concentrada 

por segmento que a de Campinas, que possui o comércio exterior mais diversificado por 

segmento. Indaiatuba tem se destacado também tanto nas exportações quanto importações. 

Chama atenção ainda o aumento da participação de Jaguariúna nas importações dos dois 

primeiros segmentos analisados anteriormente, o que ajudou a ampliar o déficit regional. O 

fato é que, em termos de valor, o peso das importações se tornou mais relevante que o das 

exportações regionais desde 2004. 

Vários fatores podem estar associados à maior ou menor participação dos municípios 

no comércio exterior da região. A presença e/ou a transferência de plantas de empresas 

multinacionais estrangeiras para outros municípios é um deles, o que denota que o problema 

da localização vem atendendo a certas vantagens locacionais não competitivas, ou seja, 

promovidas por subsídios oferecidos pelos municípios. No geral, a região aumentou sua 

dependência do comércio exterior. 

O encarecimento de tais produtos pela desvalorização cambial no primeiro semestre de 

2018 não demonstra ter amenizando a situação em favor das exportações, pois não tem 

diminuído o déficit comercial, e, por outro lado, aumentou o custo em dólar para as empresas 

que necessitam de insumos, peças e equipamentos fabricados no exterior. É necessário 

verificar quais têm sido as estratégias das empresas brasileiras, se a de reexportação de parte 

dos produtos que importam ou se ampliando o grau de associação com as empresas 

estrangeiras, para compartir custos e obter crédito.  

Como já salientado no relatório preliminar, do ponto de vista estrutural, os resultados 

acima corroboram a falta de perspectiva de crescimento de empregos formais na RMC, visto 

que o emprego industrial, principalmente este, é muito sensível ao ciclo de expansão/recessão 

manifestado no período de 2000-2016, sendo dependente da retomada do crescimento do PIB 

e da produção de produtos industrializados exportáveis. 
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Capítulo 6 – Análise da Intensidade Tecnológica na 
Indústria da RMC 
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6.1 Introdução 

No presente capítulo, iremos analisar o desempenho do setor industrial na Região 

Metropolitana de Campinas (RMC), segundo o nível de intensidade tecnológica de cada setor. 

Neste sentido, nosso objetivo é o de apresentar uma classificação da atividade manufatureira 

por intensidade tecnológica, e discutir as alterações ocorridas, entre os anos de 2006 a 2016, 

em conformidade com os itens requeridos pelo termo de referência para a elaboração do Plano 

de Desenvolvimento Urbano Integrado da RMC (PDUI/RMC). 

A nossa investigação se centra, portanto, no território da Região Metropolitana de 

Campinas, que é uma das mais relevantes aglomerações industriais do país. De acordo com 

Diniz (1993), as principais aglomerações industriais do Brasil se limitam a um pequeno 

número de novos polos de crescimento ou a regiões que capturam a maior parte das atividades 

econômicas que vão surgindo. Em geral, os polos mais dinâmicos estão dentro do próprio 

estado de São Paulo ou muito próximos dele. O autor identificou que embora tivesse ocorrido, 

nas últimas décadas do século XX, um movimento de desconcentração industrial da Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP) em direção a várias partes do país, verificou-se uma 

reconcentração de diversas atividades em áreas54 que formam os principais polos de alta 

tecnologia.  

Neste movimento, têm destaque diversos elementos que vão dando suporte à base 

tecnológica da região de Campinas, tais como a existência de uma infraestrutura multimodal 

de transportes, que facilitam a elevação da produção e o escoamento das mercadorias, além de 

equipamentos sofisticados de informação e comunicação e da presença dos mais importantes 

centros de ensino e pesquisa do Brasil e da América Latina (MESQUISTA e SAMPAIO, 

2017). 

Em termos metodológicos, procuramos agrupar as diferentes atividades industriais 

em quatro grandes grupos, conforme o grau de intensidade tecnológica que costumeiramente é 

apresentado por cada um deles. Desta maneira, estamos procedendo de acordo com a 

literatura corrente e as práticas internacionais de classificação das atividades industriais 

(OCDE, IBGE, FIESP etc.). O pressuposto é o de que, entre os diferentes ramos da indústria, 

há um conjunto de atividades que apresenta “maior esforço de inovação e que registra 

                                                 
54 Com efeito, Diniz (1993) sugere o conceito de “desenvolvimento poligonal”, em que esclarece que 

estas áreas mais dinâmicas se circunscrevem a uma área limitada pelos seguintes vértices regionais: Bel, 

Uberlândia (MG), Londrina/Maringá (PR), Porto Alegre (RS), Florianopólis (SC), São José dos Campos (SP) e 

Belo Horizonte. 
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aumento da demanda global”, sendo mais representativas das atividades de mais elevada 

intensidade tecnológica (REOLON, 2015). Em contrapartida, existe um rol de atividades que 

se caracterizam pela aplicação de tecnologias mais tradicionais, normalmente definidas pela 

exclusão das atividades de maior tecnologia. 

No entanto, tendo em vista que os padrões hierárquicos da indústria via competição 

internacional condiciona e diferencia o uso da tecnologia nos diferentes países, a nossa 

classificação seguiu a proposição de Furtado e Carvalho (2005). Estes autores realizaram uma 

adequação da tipologia utilizada pela Organização para Cooperação de Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), levando em conta as condições específicas da indústria brasileira no que 

se refere ao esforço de uso de tecnologias, no valor do investimento em P&D, no padrão dos 

gastos em P&D e nos recursos humanos disponíveis para inovação.  

A análise revelou a ocorrência de padrões setoriais muito distintos do Brasil em 

relação às principais economias do mundo. Aqui, as empresas multinacionais costumam 

liderar os setores mais intensivos em tecnologia, vez que têm acesso privilegiado às 

tecnologias criadas em outras partes do mundo. Como resultado, as corporações que operam 

no país acabam por adotar uma postura mais imitativa, reproduzindo e/ou adaptando 

tecnologias desenvolvidas externamente (FURTADO e CARVALHO, 2005).  

Desta forma, os setores analisados foram agrupados da seguinte maneira: 

a) Alta Intensidade Tecnológica (AIT): apresenta menor esforço tecnológico do que os 

setores AIT dos países centrais. Porém, no caso brasileiro tem destaque os esforços 

realizados pelo setor de Outros Materiais de Transporte, exceto Veículos Automotores, 

em virtude das necessidades de competição do setor aeroespacial, com a Embraer. Já o 

setor de Material e Máquinas Elétricas está mais voltado para o mercado interno, embora 

apoiado em tecnologias desenvolvidas externamente. Situa neste grupo porque, embora 

utilize tecnologias importadas, requer esforços de adaptação muito superiores ao dos 

demais ramos industriais; 

b) Média Alta Intensidade Tecnológica (MAIT): estão situados os ramos industriais que 

requerem maior esforço de adaptação das tecnologias transferidas, como o caso dos 

veículos automotores e de máquinas e equipamentos. O esforço tecnológico realizado 

neste grupo o coloca entre os mais altos do conjunto da indústria brasileira; 

c) Média Baixa Intensidade Tecnológica (MBIT): este é o grupo mais heterogêneo, com 

presença de grandes multinacionais, fazendo com que apresente elevados gastos em 

P&D, no país, em termos do total analisado por Furtado e Carvalho (2005). Entretanto, 

apresenta poucos esforços de adaptação da tecnologia transferida de outros países, ou de 
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suas matrizes. Nos principais segmentos (Química básica, Metal-mecânica, Metalurgia 

etc.), a estrutura da indústria brasileira é mais sólida, mas, sem capacidade de geração 

endógena de tecnologias. A Petrobrás talvez seja a única exceção. O setor Farmacêutico 

está nesse grupo, uma vez que, no Brasil, ele apresenta esforço tecnológico muito inferior 

ao mesmo setor nos países centrais; 

d) Baixa Intensidade Tecnológica (BIT): apresentam padrão de uso de tecnologia 

semelhante ao dos mesmos setores dos países da OCDE, porém, aqui está representado 

um conjunto mais numeroso de ramos industriais. Normalmente, os setores pertencentes a 

este grupo correspondem a parcelas pequenas do total de investimentos em P&D ocorrido 

no país. 

 

Para a análise do desempenho dos grupos de intensidade tecnológica, utilizamos os 

dados oriundos da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), referentes ao número de estabelecimentos e de empregos formais 

pertencentes à indústria de transformação, entre os anos de 2006 e 2016. Ademais, discutimos 

o desempenho pelos dados comércio exterior fornecidos pelo Ministério da Indústria 

Comércio Exterior e Serviços (MDIC), entre os anos de 2000 a 2017.  

 

6.2 Análise do desempenho por grupos de intensidade tecnológica 

6.2.1 Empregos formais e número de estabelecimentos 

No decorrer do período que se inicia no ano de 2006, indo até o ano de 2016, o setor 

industrial da Região Metropolitana de Campinas apresentou crescimento do número de 

empregos formais de 7,7 mil vínculos ativos, uma média anual de apenas 768 novos postos de 

trabalho por ano. Em parte, esse desempenho resulta da grave crise econômica que afeta o 

país, desde meados do ano de 2014, quando a economia nacional passou a apresentar taxas 

negativas de crescimento trimestral, cuja recuperação ainda não manifestou resultados 

satisfatórios. Com efeito, até o ano de 2014, o desempenho do emprego no setor industrial da 

RMC havia apresentado crescimento de pouco mais de trinta mil postos de trabalho, que 

foram destruídos nos dois anos seguintes (2015-2016), praticamente anulando o desempenho 

dos anos anteriores. 

Mas, a crise econômica não é o único fator explicativo do desempenho industrial da 

RMC no período. A atividade manufatureira tem passado, no Brasil e no mundo, por 

profundas modificações estruturais, que se refletem na sua composição interna. No caso do 
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Brasil, ganha relevância, também, o processo de desindustrialização, isto é, de perdas ou 

quebras de elos da cadeia produtiva nacional, em curso desde finais da década de 1980 

(CANO, 2012), resultado da perda de competitividade da indústria e dos efeitos perversos das 

políticas macroeconômicas adotadas nas últimas décadas. 

Estas modificações estruturais merecem particular atenção quando observamos o seu 

desempenho segundo o grau de intensidade tecnológica dos setores industriais. Vejamos, 

primeiro, o caso do emprego formal e do número de estabelecimentos na indústria de 

transformação da RMC. 

O Gráfico 6.1 mostra a variação anual do número de empregos formais, no setor 

industrial, segundo o grau de intensidade tecnológica dos diferentes ramos da indústria, entre 

os anos de 2006 a 2016. Nota-se que, neste período, enquanto o total da indústria apresentou 

crescimento acumulado de 3,5%, seu desempenho foi bastante diferenciado entre os grupos 

analisados. Também é possível verificar no gráfico alguns dos reflexos das políticas 

econômicas que foram adotadas no período, sobretudo, para o ano de 2010, quando todos os 

grupos apresentaram elevação do número de empregos formais, respondendo aos incentivos 

do governo federal, com o uso de medidas de combate aos efeitos da crise financeira 

internacional. 

 

 

Gráfico 6.1– Variação anual do número de empregos formais da indústria de transformação, na 

Região Metropolitana de Campinas, segundo os níveis de intensidade tecnológica, 2006 a 2016. 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)/Relação Anual de Informações Sociais (Rais), 2006-2016. Elaborado pela equipe do 

CEDE/IE/Unicamp. 
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analisados, alternando anos com elevadas taxas de crescimento (2007 e 2010), com anos de 

baixo crescimento. No entanto, desde o ano de 2012 apresenta taxas negativas de crescimento, 

revelando que a sua desaceleração antecede ao da crise econômica do país. Sua participação 

no total de empregos da RMC passou de 3,9%, em 2006, para 3,1%, em 2016, depois de ter 

chegado a 5,5%, no ano de 2011 (ver Tabela 6.1). 

O grupo de Média Alta Intensidade Tecnológica, por sua vez, apresentou 

crescimento acumulado do total de empregos de apenas 2,9%. Em grande parte, seu 

desempenho deveu-se aos efeitos da crise econômica do país, quando passou a apresentar 

taxas negativas de crescimento. Porém, é possível notar que, desde o ano de 2012, já vinha 

apresentando desaceleração, em relação ao desempenho dos anos anteriores. Este grupo 

responde pela segunda maior parcela dos empregos industriais na RMC, com 28% dos 

vínculos ativos no ano de 2016, cifra que se manteve estável durante o período analisado 

(Tabela 6.1). 

 

Tabela 6.1 – Participação relativa (%) do número de vínculos ativos formais da indústria de 

transformação, na Região Metropolitana de Campinas, segundo os níveis de intensidade 

tecnológica, 2006 a 2016 
Grau de 

intensidade 

tecnológica 

Ano 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AIT 3,9 4,8 4,9 5,1 5,4 5,5 5,4 5,0 4,4 3,6 3,1 

MAIT 28,2 29,4 28,8 28,1 28,2 28,9 29,3 29,7 29,4 28,5 28,0 

MBIT 18,4 17,2 18,1 18,5 18,3 18,8 18,9 19,4 19,6 21,2 22,7 

BIT 49,6 48,6 48,1 48,4 48,1 46,8 46,4 45,9 46,6 46,8 46,2 

Total Indústria 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)/Relação Anual de Informações Sociais (Rais), 2006-2016.  

Elaborado pela equipe do CEDE/IE/Unicamp. 

 

 

Por outro lado, o grupo de Média Baixa Intensidade Tecnológica verificou 

significativo crescimento do número de empregos formais de 27,7%, no intervalo de dez anos, 

tendo sido o principal responsável pelo desempenho positivo da indústria campineira no 

período. Deve-se notar que este grupo não apresentou períodos de grandes variações, como os 

anteriores, mas foi o único grupo a criar postos de trabalho após o ano de 2014, com 

crescimento positivo de 2,9%, no ano de 2016, em relação ao de 2015. Como resultado, sua 

participação no total da mão de obra manufatureira da região aumentou, passando de 18,4% 

em 2006, para 22,7% em 2016 (Tabela 6.1). 

Os ramos industriais pertencentes ao grupo de Baixa Intensidade Tecnológica, que 

representa quase a metade dos empregos industriais da RMC – em 2016, respondia por 46,2% 

dos postos de trabalho –, apresentaram queda acumulada de -3,5%, entre os anos de 2006 e 
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2016 (Tabela 6.1). Seu desempenho negativo responde pelas taxas de crescimento pouco 

expressivas nos primeiros anos da série, passando a ocorrer quedas sucessivas desde o ano de 

2012. Exceção feita ao ano de 2014, quando houve elevação de 2% em relação ao ano 

anterior. 

Quanto ao comportamento do número de estabelecimentos industriais, o Gráfico 6.2 

registra sua evolução entre os anos de 2006 a 2016. O gráfico expressa a variação anual do 

total de estabelecimentos da RMC, segundo o grau de intensidade tecnológica dos setores 

industriais. Antes, convém ressaltar que o desempenho diferenciado dos grupos analisados 

entre o total de empregos e o número de estabelecimentos é também significativo das 

mudanças estruturais ocorridas no setor, conforme discutido no capítulo da Indústria.  

 

 

Gráfico 6.2 – Variação anual do número de estabelecimentos da indústria de transformação, na 

Região Metropolitana de Campinas, segundo os níveis de intensidade tecnológica, 2006 a 2016. 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)/Relação Anual de Informações Sociais (Rais), 2006-2016. 

Elaborado pela equipe do CEDE/IE/Unicamp. 
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Em termos de participação relativa, o grupo de Baixa Intensidade Tecnológica 

representava 70,5% dos estabelecimentos industriais, no ano de 2006, passando para 62,8%, 

em 2016, conforme os dados da Tabela 2. Este desempenho remete ao ritmo bem menos 

acelerado de surgimento de novas unidades locais, em comparação aos demais grupos. Houve 

crescimento acumulado de apenas 7,2% em dez anos, equivalente a 334 novas unidades. 

Noutra medida, apresentou quedas anuais bastante acentuadas no período de crise, refletindo 

uma sensibilidade maior no ciclo de baixa do que no de expansão. Seu comportamento sugere 

algumas características de baixa competitividade dos ramos industriais deste grupo. 

O grupo de Média Alta Intensidade Tecnológica aparece, em seguida, em termos de 

participação relativa na região. Este grupo apresentou excelente desempenho, com 845 novas 

unidades locais, um acréscimo 86,2%, em dez anos, respondendo por quase dois terços dos 

novos estabelecimentos industriais da RMC, nesse período. Com isto, passou de 14,9% do 

total de estabelecimentos, no ano de 2006, para 23%, em 2016 (Tabela 6.2). Contudo, este 

comportamento resulta das mudanças estruturais a que nos referimos no capítulo da Indústria. 

Vale destacar o desempenho apresentado pelo segmento de Manutenção, Reparação e 

Instalação de Máquinas e Equipamentos, no período, cuja forte expansão expressa as 

modificações internas da composição da indústria metropolitana. 

 

Tabela 6.3 – Participação relativa (%) do número de estabelecimentos da indústria de 

transformação, na Região Metropolitana de Campinas, segundo os níveis de intensidade 

tecnológica, 2006 a 2016 
Grau de 

intensidade 

tecnológica 

Ano 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AIT 2,4 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 

MAIT 14,9 15,6 16,7 17,4 17,8 19,0 20,2 21,0 22,0 22,6 23,0 

MBIT 12,2 11,9 12,0 12,0 12,1 12,1 11,7 11,5 11,3 11,3 11,8 

BIT 70,5 69,9 68,8 68,0 67,5 66,4 65,6 64,9 64,2 63,6 62,8 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)/Relação Anual de Informações Sociais (Rais), 2006-2016.  

Elaborado pela equipe do CEDE/IE/Unicamp. 

 

 

Os outros dois grupos apresentaram maior estabilidade em sua participação relativa 

no total da indústria. Com o grupo de Alta Intensidade Tecnológica, verificamos o surgimento 

de 34 novas unidades locais, mantendo a sua participação numa faixa de 2,5% do total da 

RMC, conforme os dados da Tabela 6.3. No período analisado, houve crescimento 

acumulado de 21,1%, mas com quedas acentuadas entre os anos de 2014 a 2016, com 

variação negativa acumulada de -6,7%, em três anos. Por fim, o setor de Média Baixa 

Intensidade Tecnológica apresentou elevação de 16,1%, equivalente a 129 novos 
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estabelecimentos. Sua participação no total da RMC manteve-se em torno de 12% ao longo de 

todo o período analisado (Tabela 6.3). 

 

6.2.2 Distribuição territorial da indústria na RMC segundo os níveis de tecnologia 

Os ramos industriais se distribuem de maneira diferenciada pelo território segundo os 

requisitos técnicos exigidos em cada processo industrial. Sabe-se, por exemplo, que as 

indústrias com maior intensidade tecnológica são mais seletivas, em termos espaciais, do que 

os ramos mais tradicionais. Contudo, em nossa análise essas diferenciações são bastante 

mitigadas, dado que o território da RMC, configura ele próprio um ‘espaço’ mais homogêneo, 

no qual sedimentaram-se ao longo do tempo as características socioeconômicas de um 

importante “polo industrial”, lhes dando dinamismo e articulações internas que nos permite 

trata-la como um todo. Isto, porém, não inviabiliza a investigação de suas relações internas, 

ao nível dos municípios. 

As informações contidas na Tabela 6.4 permitem visualizarmos a distribuição do 

emprego formal entre os municípios da RMC, segundo o grau de intensidade tecnológica, 

entre os anos de 2006 a 2016.  Para o ano de 2006, verificamos que o grupo de Alta 

Intensidade Tecnológica se concentrava, majoritariamente, no município de Campinas, 

quando representava 47,9% do total de empregos formais desse setor na RMC, o equivalente 

a pouco mais de 4 mil postos de trabalho (ver Apêndice). Contudo, o município apresentou 

significativa redução, ao longo do período investigado, chegando ao ano de 2016 com apenas 

30,2% do total de empregos, após perder quase dois mil postos de trabalho.  

Nesse grupo, tem destaque o município de Hortolândia que apresentou elevação na 

sua participação relativa, saltando de apenas 11,4% do total, em 2006, para 29,7%, em 2016. 

Seu desempenho é resultado do aumento de mais de mil postos de trabalho em empresas dos 

ramos de AIT, ao longo desses dez anos. Juntos, os municípios de Campinas e Hortolândia 

respondiam por quase 60% do total dos empregos pertencentes ao grupo de AIT da RMC. 
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Tabela 6.4 – Participação relativa (%) do número vínculos ativos formais da indústria de transformação, segundo os níveis de intensidade 

tecnológica, por municípios da Região Metropolitana de Campinas, 2006 a 2016 

Município 
2006 2010 2014 2016 

AIT MAIT MBIT BIT AIT MAIT MBIT BIT AIT MAIT MBIT BIT AIT MAIT MBIT BIT 

RMC 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Americana 7,3 5,7 8,4 17,4 4,6 5,0 8,2 16,5 5,2 4,5 8,9 15,1 9,3 3,9 8,9 14,0 

Artur Nogueira 0,3 0,5 0,9 2,3 0,1 0,7 0,7 2,0 0,1 0,9 1,1 1,5 0,0 0,9 0,9 1,6 

Campinas 47,9 30,9 20,9 16,2 33,9 29,1 17,1 16,3 31,5 27,7 16,9 15,1 30,2 27,3 15,1 14,6 

Cosmópolis - 0,3 1,4 1,4 - 0,5 1,6 1,6 - 0,4 2,2 1,2 - 0,5 2,2 1,2 

Engenheiro Coelho - 0,5 0,0 0,4 - 1,0 0,0 0,4 - 0,7 0,0 0,4 - 0,7 0,1 0,4 

Holambra 0,0 0,2 0,2 0,5 1,1 0,1 0,2 0,5 1,2 0,1 0,1 0,6 1,1 0,2 0,2 0,7 

Hortolândia 11,4 5,9 7,9 2,4 31,5 5,3 8,8 2,4 31,9 5,4 9,9 3,1 29,7 4,9 9,9 3,6 

Indaiatuba 5,7 13,1 6,5 7,1 4,5 16,2 6,2 7,3 5,2 16,4 7,5 7,9 7,5 17,2 7,1 7,8 

Itatiba 6,6 5,5 2,2 5,4 5,4 7,3 2,5 6,2 5,5 6,2 3,1 4,6 4,2 5,6 3,1 5,0 

Jaguariúna 5,2 9,6 5,2 2,8 1,1 5,2 6,9 2,2 0,1 7,6 6,8 4,1 0,1 8,4 6,8 4,4 

Monte Mor - 0,6 1,3 2,0 - 0,8 0,8 2,9 - 1,3 1,9 2,9 - 1,4 1,8 2,7 

Morungaba - 0,0 0,2 2,4 - 0,0 0,8 2,2 - 0,0 0,9 1,2 - 0,0 0,8 1,3 

Nova Odessa 0,9 3,6 1,2 6,5 0,0 3,7 1,5 6,5 0,1 3,0 1,2 6,9 0,2 3,0 1,4 7,2 

Paulínia 0,4 2,0 12,6 1,8 0,6 1,6 12,1 1,9 1,1 1,6 9,3 2,5 1,1 1,9 10,5 2,2 

Pedreira 0,3 0,5 2,7 5,0 0,3 0,4 3,6 4,3 0,5 0,3 4,1 3,9 0,9 0,4 3,5 4,1 

Santa Barbara D'Oeste 3,5 5,3 2,6 10,9 3,9 5,9 3,1 11,5 2,9 6,7 3,2 11,6 3,9 6,7 2,9 11,1 

Santo Antonio de Posse 2,5 0,5 0,2 0,3 3,0 0,8 0,1 0,3 0,5 1,3 0,2 0,5 0,5 0,8 0,4 0,6 

Sumaré 1,2 5,5 12,6 4,3 3,3 7,6 11,8 5,2 7,1 7,1 11,3 5,6 2,3 6,8 13,6 6,1 

Valinhos 4,1 6,3 7,7 4,9 3,1 5,7 10,6 4,6 2,9 4,4 5,3 5,3 3,9 5,2 4,6 5,6 

Vinhedo 2,8 3,3 5,3 5,7 3,6 3,1 3,2 5,4 4,2 4,3 6,1 5,8 5,2 4,2 6,1 5,7 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)/Relação Anual de Informações Sociais (Rais), 2006-2016. Elaborado pela equipe do CEDE. 
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O grupo de Média Alta Intensidade Tecnológica também apresenta maior 

concentração no município de Campinas. Em 2006, o município concentrava 19 mil postos de 

trabalho (30,9% do total do grupo), chegando ao ano de 2016 com pouco mais de 17 mil, 

equivalentes a 27,2% do total de empregos formais. O município de Indaiatuba é o segundo 

maior empregador desse grupo, com 17,2% do total, em 2016, tendo elevado a sua 

participação em 4,2 p.p., com relação ao ano de 2006. Neste período, o município aumentou o 

número de vínculos ativos no grupo de MAIT, com a criação de 2.868 novos postos de 

trabalho, um expressivo crescimento de 35,7%, em dez anos. 

Desse modo, podemos dizer que o desempenho dos dois grupos de mais elevada 

intensidade tecnológica (AIT e MAIT), dentro da RMC, corresponde ao caráter seletivo que é 

atribuído a esse tipo de indústria. Com efeito, 51,2% de todos os empregos formais gerados 

nos ramos industriais pertencentes a estes grupos estavam concentrados nos municípios de 

Campinas, Hortolândia e Indaiatuba, no ano de 2016. Como esta cifra não apresentou 

modificações durante o período investigado (era de 51,7%, em 2006), depreende-se que as 

atividades do setor dependem de condições específicas, e tendem a aproveitar a infraestrutura 

urbana e demais benefícios obtidos nesses municípios. 

Já o grupo de Média Baixa Intensidade Tecnológica se distribui de forma muito mais 

dispersa pelo território da RMC, embora o município de Campinas também concentrasse a 

maior parte dos empregos desse grupo, no ano de 2016, com 15,1% do total de empregos 

formais. No mesmo ano, por ordem de participação relativa, aparecem: Sumaré (13,6%), 

Paulínia (10,5%), Hortolândia (9,9%) e Americana (8,9%). Como este setor foi o único a 

apresentar crescimento ao final do período analisado, entre os principais ganhadores, 

destacamos os municípios de Hortolândia e Jaguariúna, que elevaram suas participações 

relativas em 2 p.p. e 1,6 p.p., respectivamente, entre os anos de 2006 a 2016. O primeiro criou 

1,9 mil novos postos de trabalho neste grupo, enquanto o segundo outros 1,4 mil. Por outro 

lado, verificamos quedas expressivas nas participações relativas dos municípios de Campinas 

(-5,8 p.p.), Valinhos (- 3,2 p.p.) e Paulínia (- 2,1 p.p.).  

 Por fim, o grupo de Baixa Intensidade Tecnológica apresenta a maior dispersão 

da distribuição do emprego industrial da RMC, quando em 2016, o município de Campinas 

respondia por 14,6% dos empregos formais, imediatamente seguido por Americana (14%) e 

Santa Bárbara d’Oeste (11,1%). Os demais municípios, ainda que não apresentem 

participações tão expressivas, destacavam-se pela representatividade desse grupo em suas 

composições internas. Deve-se enfatizar que o grupo de BIT foi aquele que mais perdeu 

postos de trabalho com a crise econômica nacional que se iniciou em 2014, apresentando 



190 

 

redução de -14,7 mil postos de trabalho. Nesse interregno (2014-2016), as maiores perdas 

foram verificadas nos municípios de Americana (-3,4 mil), Campinas (-2,7 mil), Santa 

Bárbara d’Oeste (-2,2 mil) e Indaiatuba (-1,2 mil), o que revela a sensibilidade desse grupo 

aos movimentos do ciclo econômico. 

 

6.2.3 Intensidade Tecnológica e Comércio Exterior na RMC 

O desempenho da balança comercial na Região Metropolitana de Campinas seguiu 

uma trajetória de piora, entre os anos de 2000 a 2014 (Tabela 6.5). O ano de 2017 apresenta 

melhora em relação ao de 2014, porém, esta melhora é, antes, resultado da queda brusca das 

importações, em decorrência da grave desaceleração da economia brasileira no período. Em 

todos os anos selecionados, verifica-se a ocorrência de saldos comerciais negativos dentro da 

RMC, que foi de US$ 1,85 bilhões, em 2000, subindo para US$ 5 bi (2008) e, depois, para 

US$ 10,1 bi (2014), recuando para US$ 7,2 bi, em 2017. Em quase a sua totalidade, este 

desempenho é devido ao comportamento da indústria de transformação, especialmente dos 

grupos de Média Alta e Média Baixa Intensidade Tecnológica. 

As investigações realizadas por Mesquita e Sampaio (2017) sugerem que este 

aumento substantivo no déficit comercial das atividades industriais na região pode estar 

atrelado à maturação do bloco de investimentos que foi realizado ao longo da primeira década 

deste século. Esta análise se refere, sobretudo, aos grupos de mais elevada intensidade 

tecnológica (AIT, MAIT e alguns segmentos de MBIT), cuja principal característica dos 

novos investimentos, relativo a instalação ou ampliação de empresas transnacionais, é a maior 

articulação das atividades produtivas com o resto do mundo, inserindo-se nas chamadas 

cadeias globais de valor (CGV).  

 

Tabela 6.5 – Saldo da balança comercial da Região Metropolitana de Campinas, segundo os 

níveis de intensidade tecnológica (US$ milhares, FOB), 2000 a 2017 

Grupos de Intensidade 

Tecnológica 

Ano 

2000 2008 2014 2017 

AIT -182.221 -536.715 -1.026.127 -443.721 

MAIT -1.085.431 -2.538.143 -5.477.076 -3.925.716 

MBIT -537.542 -1.879.863 -3.219.035 -2.708.134 

BIT -28.391 -57.070 -402.642 -109.724 

Ind. de transformação -1.833.584 -5.011.792 -10.124.880 -7.187.296 

Outros -15.324 -37.099 58.774 26.198 

Total -1.848.908 -5.048.892 -10.066.106 -7.161.098 
Fonte: SECEX/MDIC - Balança Comercial dos Municípios. Vários anos. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/Unicamp. 
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Resulta desse tipo de inserção externa uma nova lógica da produção industrial cuja 

dinâmica é cada vez mais importadora, revelando quais as etapas da CGV que são 

internalizadas no país. Convém notar, portanto, que as etapas produtivas que passam a ser 

realizadas aqui estão, principalmente, ligadas aos processos de montagem e vendas, que são 

as etapas de menor agregação de valor no processo produtivo.  

A análise também sugere outra mudança significativa na estrutura produtiva da 

região, que diz respeito à perda de densidade das cadeias produtivas locais, levadas pela 

substituição do produto final de origem nacional por importados. Diversos analistas têm 

relacionado esse problema à redução dos efeitos de solidariedade regional – quando as 

atividades desenvolvidas em uma região estimulam aquelas desenvolvidas em outros lugares 

– e à aceleração do processo de desindustrialização. Neste sentido, os efeitos positivos de 

multiplicação do emprego e da renda “vazam” para outras partes do mundo, na forma de 

importações (SAMPAIO e MESQUITA, 2017). 

Mas, os dados para a RMC revelam que esta dinâmica importadora não está restrita 

aos grupos de mais alta intensidade tecnológica. Conforme também podemos observar na 

Tabela 4, o grupo de Baixa Intensidade Tecnológica apresentou expressivo crescimento do 

déficit da balança comercial nos primeiros quinze anos do século XXI. Ainda que o volume 

seja bem menor do que o déficit verificado nos outros grupos, este crescimento revela os 

efeitos da competição internacional, em que os produtos baratos e de baixo valor agregado 

vindos da China e de outros países do Leste Asiático conseguem competir internamente com 

os mesmos produtos nacionais, facilitados pela apreciação do câmbio e a ausência de políticas 

industriais sólidas em nosso país. 

Do ponto de vista das exportações, ocorreu uma importante mudança estrutural da 

pauta regional (Tabela 6.6). No ano 2000, evidenciava-se o predomínio do grupo de Média 

Alta Intensidade Tecnológica, que liderava a pauta exportadora da RMC com 54% do valor 

das exportações. Em 2017, esta cifra era de apenas 32%, resultado do baixíssimo ritmo de 

expansão desse grupo, que passou a apresentar quedas sucessivas após o pico de crescimento, 

em 2008. Por outro lado, o grupo de Média Baixa Intensidade Tecnológica saltou de 19,8%, 

do total do valor das exportações no ano 2000, para 36,7%, em 2017. Este grupo apresentou 

crescimento nominal de 237% no valor de suas exportações, durante o período analisado. 

Por sua vez, o grupo de Alta Intensidade Tecnológica apresentou crescimento 

acumulado no valor das exportações de 66,5%, entre 2000 e 2017, mantendo estável a sua 

participação na pauta regional, cujo valor correspondia a 10,9% do total, em 2000, e 10%, em 
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2017. No mesmo período, podemos verificar que o grupo de Baixa Intensidade Tecnológica 

cresceu 147%, tendo elevado a sua participação no total da região de 11,8% para 16,2%. 

 

Tabela 6.6 – Valor das exportações da Região Metropolitana de Campinas, segundo os níveis de 

intensidade tecnológica (US$ milhares, FOB), 2000 a 2017 

Grupos de Intensidade 

Tecnológica 

Ano   

2000 2008 2014 2017 

US$ mil % US$ mil % US$ mil % US$ mil % 

AIT 272.707 10,9 548.284 9,0 457.804 10,5 454.045 10,0 

MAIT 1.354.569 54,0 3.104.841 50,8 1.348.306 30,9 1.448.656 32,0 

MBIT 497.292 19,8 1.425.094 23,3 1.533.908 35,1 1.661.410 36,7 

BIT 296.197 11,8 835.847 13,7 718.020 16,5 732.537 16,2 

Ind. de Transformação 2.420.765 96,4 5.914.067 96,7 4.058.039 93,0 4.296.647 94,9 

Outros 89.986 3,6 202.099 3,3 306.459 7,0 230.721 5,1 

Total 2.510.751 100,0 6.116.165 100,0 4.364.497 100,0 4.527.369 100,0 
Fonte: SECEX/MDIC - Balança Comercial dos Municípios. Vários anos. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/Unicamp. 

 

 

No geral, a indústria de transformação expandiu o valor de suas exportações em 

77,5%, entre os anos de 2000 e 2017. Destaca-se o peso desse grande setor no total das 

exportações da RMC, que era de 96,4%, no início da série, passando para 94,9%, em 2017. 

Denota-se, portanto, o crescimento das exportações referente ao grupo Outros, que 

corresponde aos produtos não pertencentes à atividade industrial.  

Quanto ao valor das importações, verificamos que o segmento de Média Alta 

Intensidade Tecnológica manteve elevada participação no total da RMC (Tabela 6.7). Este 

desempenho, inclusive, explica o crescimento do déficit comercial verificado neste grupo, ao 

passo que reforça a hipótese de que há uma dinâmica cada vez mais importadora nos ramos 

industrias de mais elevado uso de tecnologia. Este grupo representava 56% do total das 

importações, no ano 2000, passando a 46%, em 2017, tendo apresentado crescimento 

acumulado no valor de suas importações de 120%, em dezessete anos. 

 

Tabela 6.7 – Valor das importações da Região Metropolitana de Campinas, segundo os níveis de 

intensidade tecnológica (US$ milhares, FOB), 2000 a 2017 

Grupos de 

Intensidade 

Tecnológica 

Ano   

2000 2008 2014 2017 

US$ mil % US$ mil % US$ mil % US$ mil % 

AIT 454.928 10,4 1.085.000 9,7 1.483.931 10,3 897.766 7,7 

MAIT 2.440.000 56,0 5.642.984 50,5 6.825.382 47,3 5.374.372 46,0 

MBIT 1.034.834 23,7 3.304.957 29,6 4.752.943 32,9 4.369.544 37,4 

BIT 324.587 7,4 892.918 8,0 1.120.662 7,8 842.261 7,2 

Ind. de Transformação 4.254.349 97,6 10.925.859 97,9 14.182.918 98,3 11.483.943 98,3 

Outros 105.310 2,4 239.198 2,1 247.685 1,7 204.524 1,7 

Total 4.359.659 100,0 11.165.057 100,0 14.430.603 100,0 11.688.467 100,0 

Fonte: SECEX/MDIC - Balança Comercial dos Municípios. Vários anos. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/Unicamp. 
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Em grande parte, a posição do grupo de MAIT foi substituída pelo de Média Baixa 

Intensidade Tecnológica, cujo valor das exportações passou de US$ 1 bilhão, no ano 2000, 

para US$ 4,7 bi, em 2014, ficando em US$ 4,4 bi, em 2017. Assumindo-se que esta 

estabilização no final do período decorreu da desaceleração da economia, é forçoso 

reconhecer o forte crescimento das importações neste setor, alterando a pauta importadora 

regional. Passou de 23,7% do total importado pela RMC, no ano 2000, para 37,4%, em 2017, 

tendo apresentado uma expansão de 322% no valor das importações. 

Já o grupo de Alta Intensidade Tecnológica chama atenção pela redução de sua 

participação relativa no valor total das importações da região metropolitana. Com efeito, 

passou de 10,4% do total importado no ano 2000, para 7,7% em 2017, quando se verificou o 

valor importado de US$ 898 milhões. Há que se destacar, aqui, o crescimento ocorrido nos 

anos intermediários da série. Embora não tenha elevado a sua participação no total regional, 

este grupo elevou seu valor das importações para quase US$ 1,5 bi, no ano de 2014. Este 

desempenho é um forte indicativo da tendência de comportamento da balança comercial da 

RMC em períodos de forte expansão econômica, na qual se espera a retomada do crescimento 

do valor das importações nesses ramos industriais mais intensivos em tecnologia. 

Por fim, o grupo de Baixa Intensidade Tecnológica também apresentou forte 

crescimento do valor das importações no período investigado. Embora, com expansão de 

170%, em dezessete anos, sua participação na pauta importadora da RMC passou de 7,4%, no 

ano 2000, para 7,2%, em 2017. A leve queda resulta do ritmo de crescimento mais acelerado 

dos outros grupos, mas não omite o cenário de expansão das importações nesse período. Neste 

caso, o valor das importações está muito mais relacionado à substituição de produtos 

nacionais por bem importados pelo consumidor final.  
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APÊNDICE 

 

 
Tabela A – Distribuição do número vínculos ativos da indústria de transformação, segundo os níveis de intensidade tecnológica, por municípios da 

Região Metropolitana de Campinas, 2006 a 2016 

Município 
2006 2010 2014 2016 

AIT MAIT MBIT BIT AIT MAIT MBIT BIT AIT MAIT MBIT BIT AIT MAIT MBIT BIT 

RMC 8.471 61.525 40.122 108.178 13.804 72.077 46.863 122.823 11.310 75.214 50.167 119.144 6.991 63.302 51.247 104.444 

Americana 617 3.516 3.371 18.824 630 3.590 3.864 20.302 585 3.360 4.443 18.035 647 2.463 4.561 14.636 

Artur Nogueira 23 279 348 2.474 7 493 349 2.465 9 701 533 1.763 0 575 479 1.690 

Campinas 4.055 19.021 8.385 17.567 4.686 20.993 8.023 19.983 3.557 20.837 8.464 18.003 2.108 17.306 7.728 15.254 

Cosmopolis - 190 580 1.548 - 336 758 1.972 - 267 1.118 1.372 - 286 1.144 1.256 

Engenheiro Coelho - 335 0 455 - 738 19 482 - 530 3 465 - 470 28 391 

Holambra 0 121 63 572 154 77 85 627 139 74 63 740 76 128 77 686 

Hortolandia 964 3.644 3.169 2.593 4.353 3.852 4.101 2.945 3.603 4.096 4.969 3.745 2.077 3.094 5.078 3.720 

Indaiatuba 482 8.032 2.614 7.729 615 11.700 2.894 8.957 590 12.368 3.784 9.367 524 10.900 3.650 8.141 

Itatiba 558 3.398 872 5.887 747 5.236 1.178 7.593 624 4.642 1.540 5.528 292 3.558 1.580 5.274 

Jaguariuna 443 5.928 2.092 3.070 145 3.715 3.255 2.684 10 5.705 3.399 4.899 9 5.325 3.486 4.558 

Monte Mor - 357 529 2.208 - 546 377 3.519 - 1.010 971 3.493 - 871 947 2.864 

Morungaba - 0 74 2.609 - 0 382 2.724 - 6 464 1.465 - 6 424 1.369 

Nova Odessa 75 2.245 485 7.055 0 2.693 699 7.924 12 2.294 623 8.220 16 1.882 710 7.491 

Paulinia 33 1.242 5.074 1.905 83 1.179 5.650 2.290 129 1.185 4.676 3.005 78 1.209 5.388 2.336 

Pedreira 25 287 1.074 5.416 43 306 1.699 5.278 56 190 2.035 4.665 64 265 1.816 4.310 

Santa Barbara D'Oeste 295 3.277 1.048 11.814 540 4.263 1.433 14.092 330 5.055 1.607 13.839 272 4.248 1.471 11.641 

Santo Antonio de Posse 214 293 80 374 418 541 46 319 58 942 90 616 38 484 213 646 

Sumaré 99 3.414 5.064 4.646 454 5.482 5.547 6.407 804 5.376 5.687 6.659 158 4.305 6.992 6.330 

Valinhos 349 3.889 3.093 5.305 427 4.100 4.987 5.638 333 3.327 2.651 6.323 270 3.295 2.334 5.886 

Vinhedo 239 2.057 2.107 6.127 502 2.237 1.517 6.622 471 3.249 3.047 6.942 362 2.632 3.141 5.965 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)/Relação Anual de Informações Sociais (Rais), 2006-2016. Elaborado pela equipe do CEDE. 
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Tabela B – Distribuição do número de estabelecimentos da indústria de transformação, segundo os níveis de intensidade tecnológica, por municípios 

da Região Metropolitana de Campinas, 2006 a 2016 

  2006 2010 2014 2016 

  AIT MAIT MBIT BIT AIT MAIT MBIT BIT AIT MAIT MBIT BIT AIT MAIT MBIT BIT 

RMC 161 980 802 4.638 185 1.313 892 4.967 207 1.797 919 5.238 195 1.825 931 4.972 

Americana 16 102 61 933 13 138 81 957 16 177 83 1.011 22 177 88 927 

Artur Nogueira 1 13 12 57 1 18 14 67 1 36 13 73 1 32 15 63 

Campinas 62 278 198 1.098 77 378 176 1.042 68 510 156 1.068 68 491 154 998 

Cosmopolis - 11 18 48 - 18 17 48 - 17 18 44 - 14 17 37 

Engenheiro Coelho - 3 0 23 - 3 2 24 - 3 1 26 - 4 1 22 

Holambra 0 7 5 8 1 7 4 11 1 6 4 14 1 12 5 18 

Hortolândia 9 45 32 106 11 48 40 132 16 80 32 185 15 76 35 196 

Indaituba 11 120 71 448 15 173 90 485 20 246 105 542 21 266 103 510 

Itatiba 16 53 32 232 19 69 46 277 17 90 50 274 14 85 51 256 

Jaguariúna 4 16 31 57 2 21 29 53 2 41 31 66 2 41 30 60 

Monte Mor - 11 11 45 - 13 13 52 - 26 14 53 - 23 10 53 

Morungaba - 0 3 21 - 0 4 26 - 2 8 26 - 1 7 28 

Nova Odessa 2 21 14 191 0 29 21 192 4 33 27 207 3 37 33 179 

Paulínia 5 22 45 72 4 33 55 72 6 52 47 95 5 58 52 78 

Pedreira 3 13 41 249 2 16 46 278 4 18 49 282 4 16 45 285 

Santa Barbara 

D´oeste 
8 113 49 499 9 134 61 596 13 185 78 564 9 188 76 542 

Santo Antônio de 

Posse 
3 8 8 22 4 8 9 24 4 14 6 29 3 16 6 30 

Sumaré 7 52 55 185 8 69 55 212 10 87 57 211 5 105 59 218 

Valinhos 7 53 74 211 8 78 84 257 12 107 87 308 9 114 94 321 

Vinhedo 7 39 42 133 11 60 45 162 13 67 53 160 13 69 50 151 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)/Relação Anual de Informações Sociais (Rais), 2006-2016. Elaborado pela equipe do CEDE. 
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Tabela C – Participação relativa (%) do número de estabelecimentos da indústria de transformação, segundo os níveis de intensidade tecnológica, 

por municípios da Região Metropolitana de Campinas, 2006 a 2016 

Município 
2006 2010 2014 2016 

AIT MAIT MBIT BIT AIT MAIT MBIT BIT AIT MAIT MBIT BIT AIT MAIT MBIT BIT 

RMC 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Americana 9,9 10,4 7,6 20,1 7,0 10,5 9,1 19,3 7,7 9,8 9,0 19,3 11,3 9,7 9,5 18,6 

Artur Nogueira 0,6 1,3 1,5 1,2 0,5 1,4 1,6 1,3 0,5 2,0 1,4 1,4 0,5 1,8 1,6 1,3 

Campinas 38,5 28,4 24,7 23,7 41,6 28,8 19,7 21,0 32,9 28,4 17,0 20,4 34,9 26,9 16,5 20,1 

Cosmópolis - 1,1 2,2 1,0 - 1,4 1,9 1,0 - 0,9 2,0 0,8 - 0,8 1,8 0,7 

Engenheiro Coelho - 0,3 0,0 0,5 - 0,2 0,2 0,5 - 0,2 0,1 0,5 - 0,2 0,1 0,4 

Holambra 0,0 0,7 0,6 0,2 0,5 0,5 0,4 0,2 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 0,7 0,5 0,4 

Hortolândia 5,6 4,6 4,0 2,3 5,9 3,7 4,5 2,7 7,7 4,5 3,5 3,5 7,7 4,2 3,8 3,9 

Indaiatuba 6,8 12,2 8,9 9,7 8,1 13,2 10,1 9,8 9,7 13,7 11,4 10,3 10,8 14,6 11,1 10,3 

Itatiba 9,9 5,4 4,0 5,0 10,3 5,3 5,2 5,6 8,2 5,0 5,4 5,2 7,2 4,7 5,5 5,1 

Jaguariúna 2,5 1,6 3,9 1,2 1,1 1,6 3,3 1,1 1,0 2,3 3,4 1,3 1,0 2,2 3,2 1,2 

Monte Mor - 1,1 1,4 1,0 - 1,0 1,5 1,0 - 1,4 1,5 1,0 - 1,3 1,1 1,1 

Morungaba - 0,0 0,4 0,5 - 0,0 0,4 0,5 - 0,1 0,9 0,5 - 0,1 0,8 0,6 

Nova Odessa 1,2 2,1 1,7 4,1 0,0 2,2 2,4 3,9 1,9 1,8 2,9 4,0 1,5 2,0 3,5 3,6 

Paulínia 3,1 2,2 5,6 1,6 2,2 2,5 6,2 1,4 2,9 2,9 5,1 1,8 2,6 3,2 5,6 1,6 

Pedreira 1,9 1,3 5,1 5,4 1,1 1,2 5,2 5,6 1,9 1,0 5,3 5,4 2,1 0,9 4,8 5,7 

Santa Barbara 

D'Oeste 
5,0 11,5 6,1 10,8 4,9 10,2 6,8 12,0 6,3 10,3 8,5 10,8 4,6 10,3 8,2 10,9 

Santo Antonio de 

Posse 
1,9 0,8 1,0 0,5 2,2 0,6 1,0 0,5 1,9 0,8 0,7 0,6 1,5 0,9 0,6 0,6 

Sumaré 4,3 5,3 6,9 4,0 4,3 5,3 6,2 4,3 4,8 4,8 6,2 4,0 2,6 5,8 6,3 4,4 

Valinhos 4,3 5,4 9,2 4,5 4,3 5,9 9,4 5,2 5,8 6,0 9,5 5,9 4,6 6,2 10,1 6,5 

Vinhedo 4,3 4,0 5,2 2,9 5,9 4,6 5,0 3,3 6,3 3,7 5,8 3,1 6,7 3,8 5,4 3,0 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)/Relação Anual de Informações Sociais (Rais), 2006-2016. Elaborado pela equipe do CEDE. 
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Código  Divisão CNAE 2.0 Grau de intensidade tecnológica Sigla 

27 Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos Alta Intensidade Tecnológica AIT 

30 Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Veículos Automotores Alta Intensidade Tecnológica AIT 

26 Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos Média Alta Intensidade Tecnológica MAIT 

28 Fabricação de Máquinas e Equipamentos Média Alta Intensidade Tecnológica MAIT 

29 Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias Média Alta Intensidade Tecnológica MAIT 

33 Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos Média Alta Intensidade Tecnológica MAIT 

19 Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis Média Baixa Intensidade Tecnológica MBIT 

20 Fabricação de Produtos Químicos Média Baixa Intensidade Tecnológica MBIT 

21 Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos Média Baixa Intensidade Tecnológica MBIT 

22 Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico Média Baixa Intensidade Tecnológica MBIT 

10 Fabricação de Produtos Alimentícios Baixa Intensidade Tecnológica BIT 

11 Fabricação de Bebidas Baixa Intensidade Tecnológica BIT 

12 Fabricação de Produtos do Fumo Baixa Intensidade Tecnológica BIT 

13 Fabricação de Produtos Têxteis Baixa Intensidade Tecnológica BIT 

14 Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios Baixa Intensidade Tecnológica BIT 

15 Preparação de Couros e Fabric. de Artef. de Couro, Artigos para Viagem e Calçados Baixa Intensidade Tecnológica BIT 

16 Fabricação de Produtos de Madeira Baixa Intensidade Tecnológica BIT 

17 Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel Baixa Intensidade Tecnológica BIT 

18 Impressão e Reprodução de Gravações Baixa Intensidade Tecnológica BIT 

23 Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos Baixa Intensidade Tecnológica BIT 

24 Metalurgia Baixa Intensidade Tecnológica BIT 

25 Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos Baixa Intensidade Tecnológica BIT 

31 Fabricação de Móveis Baixa Intensidade Tecnológica BIT 

32 Fabricação de Produtos Diversos Baixa Intensidade Tecnológica BIT 

Fonte: IBGE/Concla. Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Elaborado pela equipe do CEDE/IE/Unicamp. 

Quadro A – Relação das atividades industriais, segundo o nível de intensidade tecnológica
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Capítulo 7 - Complexo Territorial-Setorial (CTS) da RMC 
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7.1 Quadro-Síntese Final 

Os cenários prospectivos envolveram diretamente quatro fases na análise da equipe: 

uma retrospectiva, outra que informa a situação atual, a que demarca tendências e, 

naturalmente, a que lida com o futuro. Elementos estruturais e de conjunturais também 

estiveram presentes no diagnóstico e no prognóstico, a fim de dar clareza aos fatores que não 

são passíveis de superação em médio e longo prazo, dados os obstáculos macroeconômicos.  

Para lidar com tais preocupações, este relatório considerou três momentos, dos quais 

fizeram parte os produtos 1 – Plano de Trabalho, 2 - Diagnóstico e 3 - Prognóstico: 

• Plano de Trabalho (Produto 1): detalhou a concepção geral do estudo, os 

procedimentos de análise e as atribuições da equipe, bem como o cronograma de 

execução. 

• Diagnóstico (Produto 2): procedeu a uma atualização dos estudos existentes sobre 

a RMC, mostrou como a região evoluiu até o presente e fez a discussão dos fatores 

conjunturais (a situação do momento), estruturais (com pouca perspectiva de 

alteração) e condicionantes (os fatores macroeconômicos) do futuro da RMC; e  

• Prognóstico ou cenários (Produto 3): problematizou, identificou e hierarquizou 

processos, tendências e incertezas em relação ao futuro da RMC, com base em 

cenários prospectivos que levaram em conta: um cenário possível e provável 

(crescimento lento da economia), um cenário possível, mas pouco provável (saída 

e recuperação da recessão), num cenário improvável (crescimento acelerado) e 

num cenário possível, mas inesperado (incerteza sobre o desempenho da 

economia). 

E como parte do diagnóstico e do prognóstico, temos ainda: 

• Prospecção: o levantamento de dados e proposição, discussão e desenvolvimento 

para a construção dos cenários prospectivos, relativos ao futuro da RMC, 

consideraram fatores estruturais e conjunturais nacional e internacional, desde 

aspectos do ciclo econômico de forma mais ampla, passando por aspectos políticos 

que envolveram a redução dos gastos públicos, até aspectos locais cujas iniciativas 

próprias dos entes municipais e da ação governamental tanto estadual tiveram 

maior ou menor influência; 

• Interpretação: a realização dos estudos econômicos e sociodemográficos 

responderam aos subsídios necessários à elaboração dos diagnósticos e 

prognósticos como etapa prévia à realização de oficinas e seminários para 

discussão dos cenários com público interessado e tomadores de decisão, a fim de 

se obter o modelo de previsão e ação mais adequado; 

• Estratégia: observou-se que neste quesito a definição de marcos estratégicos 

depende da capacidade de resposta, ou melhor, da capacidade de articulação e 

coordenação dos entes municipais, a fim de que os diferentes agentes atuantes na 

RMC tirem o melhor proveito possível dos cenários desenvolvidos pelas equipes 

técnicas, que conduziram os estudos, e pelas oficinas, que contaram com a 

participação dos representantes dos governos, órgãos públicos e entidades da 

sociedade de cada município. 
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A análise do Desenvolvimento Regional da RMC partiu de um diagnóstico detalhado 

sobre a evolução de vários indicadores econômico-regionais, suas implicações na estrutura 

industrial, agropecuária, no setor de serviços e na dinâmica ocupacional em cada um destes, 

determinando os problemas a serem superados, os desafios a serem enfrentados e as 

perspectivas a serem consideradas com base em cenários prospectivos. Isso culminou no que 

chamamos de Reestruturação econômico-espacial da região, processo pelo qual vem 

passando e definindo os rumos da RMC. 

Como objetivos específicos, apresentamos: 

1. um diagnóstico sobre a evolução do PIB regional e municipal na RMC, considerando 

a ‘abertura’ do PIB e do PIB per capita nas condições macroeconômicas atuais; 

2. uma análise desagregada dos principais setores da economia na RMC, e nos seus 

respectivos municípios, nos últimos 10 anos; 

3. alguns diagnósticos setoriais regionais/municipais referentes à Indústria, Agropecuária 

e Serviços da RMC, levando em conta os seguintes aspectos: a estrutura industrial, o 

VTI, ocupação e produtividade da indústria; o peso do setor agrário e agroexportador; 

a estrutura desagregada do setor de serviços; as unidades locais, os vínculos 

empregatícios, a massa e a média salarial no setor de serviços; 

4. uma classificação da atividade industrial por intensidade tecnológica (10 anos) e 

construir indicadores de competividade; 

5. alguns indicadores socioeconômicos específicos para a análise comparativa da RMC 

com MMP e ESP; gerar quadros comparativos de indústria e dos serviços entre RMC, 

MMP e ESP; e identificar e analisar os fatores intervenientes na localização da 

indústria na RMC. 

 

Para fins deste relatório, a Análise do Complexo Territorial-Setorial (CTS) da RMC 

considerou os estudos setoriais integrados à dinâmica territorial, em que todo espaço 

metropolitano cumpre funções organizadas do ponto de vista da divisão inter-regional ou 

intra-regional do trabalho. Assim, o conjunto de informações dos setores econômicos foram 

tomados também na forma espacializada na RMC: investimentos, contas públicas municipais, 

atividades agropecuárias, indústrias, comércio exterior e intensidade tecnológica.  

Em cada um deles foram especificadas as dimensões, o peso econômico e a extensão e 

distribuição territorial das unidades componentes, o grau de relacionamento intersetorial e 

intra-setorial (linkages), a fim de caracterizar seus fluxos espaciais mais densos, a capacidade 

de transmissão de tecnologia, conhecimento e informação e o potencial de geração de 

emprego e renda. Em muitos casos, as atividades não estão produtivamente integradas, 

especialmente quando se pensa na lógica funcional de um Complexo. Por isso, o grau de 

dispersão dessas unidades é importante para a compreensão do nível e do potencial de 
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integração regional, dando às variáveis um lugar de partida de onde seus fluxos são 

comandados.  

As escala local e intermunicipal deram os parâmetros espaciais principais da análise, o 

que, constituído o Complexo, identificamos as cidades com maior capacidade de comandar 

processos socioeconômicos na região, aglomerando população, atividades e relações inter e 

intra-setoriais, especialmente aquelas que têm na indústria o setor mais importante para a 

atração de investimentos públicos e privados, o que também incluiu os impactos do comércio 

exterior na região e aos diferentes níveis de intensidade tecnológica regional. Além disso, o 

estudo permitiu verificar a capacidade de geração de receita própria nos municípios e de 

ampliação da renda rural através de atividades agropecuárias e outras não exclusivamente 

agrícolas.  

Como estratégia para impulsionar o desenvolvimento econômico, julgamos mais 

eficaz a combinação do investimento público em conjunto com o privado nas atividades de 

infraestrutura, a fim de que forneçam um ambiente favorável às indústrias e serviços de alto 

valor agregado, do que a adoção de paliativos fiscais para atrair novos empreendimentos. 

Dentre os fatores de atração, destacamos a importância de articulação entre os municípios 

para reforçar a infraestrutura logística e urbana da região, muito concentrada na cidade-polo. 

Ademais, um esforço em conjunto permitiria ampliar o polo tecnológico da cidade de 

Campinas, o articulando com outras iniciativas locais e favorecendo a proximidade com a 

capital do Estado. Mesmo na prospecção mais otimista de estabilização da taxa de juros e, 

portanto, de maior estabilidade da dívida pública55, é necessário reafirmar o protagonismo que 

o setor público deverá exercer para manter ou ampliar o nível de atividade econômica. Como 

contrapartida, a instabilidade política, a desarticulação da cadeia produtiva de diversos setores 

atuantes região, como o têxtil e o acirramento das políticas de contenção fiscal, apresentam-se 

como os maiores riscos à sustentabilidade fiscal da RMC.  

Acrescente-se que, ao longo deste estudo, ficou evidente a heterogeneidade no 

comportamento das contas públicas entre os municípios da RMC, inclusive dentro das 

agregações utilizadas. No que diz respeito à proposta de constituição de um Fundo 

Metropolitano para a Região é necessário considerar algumas particularidades municipais:  

• Campinas, cuja capacidade de contribuição com o fundo é maior, a princípio, 

devido à seu tamanho, mas suas finanças públicas estão numa situação mais 

vulnerável e deficitária do que as de outros municípios, além de concentrar e 

arcar com grande parte dos serviços de infraestrutura que abastassem a região.  

                                                 
55 Projeções Bradesco (2018)  
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• Sumaré, por sua vez, apresenta um crescimento econômico recente, porém, tem 

suas finanças públicas fragilizadas no contexto de crise e uma carência de 

investimentos públicos de grande porte. 

• Paulínia, por fim, tem uma lógica própria e diferenciada de investimentos que 

foge à previsibilidade média dos municípios, sendo que os municípios menores 

fortemente dependentes das transferências intergovernamentais.  

Ainda assim, o aumento da capacidade de coordenação de investimentos na RMC, 

explorando sua importância para o restante do estado e para outras regiões do país, pode abrir 

novas possibilidades de articulação, em cima de interesses comuns, para o enfrentamento do 

cenário de recuperação econômica lenta ou do cenário de incerteza até 2030.   

Diante disso, as questões-chaves deste Quadro-Síntese Final para a economia da RMC 

nos próximos anos dizem diretamente respeito ao comportamento de três fatores: o 

investimento, a indústria e o comércio exterior. Questões que seguem especificadas nos 

quadros a seguir. 

 

A. INVESTIMENTOS 

PROGNÓSTICOS 

Ameaças na Atualidade Oportunidades na Atualidade 

Queda dos Investimentos Industriais alinhado à queda 

da participação industrial da RMC nos últimos anos. 

Reversão de medidas de austeridade no âmbito 

macroeconômico que estrangulam ainda mais a situação 

produtiva e industrial do país e da RMC. 

Pequena participação dos Investimentos em 

Modernização e P&D, com piora nos últimos anos. 

Aproveitamento maior do potencial intelectual e 

tecnológico desenvolvido nas universidades da região, 

alinhado a políticas públicas de estímulo e fomento à 

educação e ao desenvolvimento de potenciais industriais 

e de outros setores alavancando perspectivas de 

aumento de investimentos na RMC. 

Retração da participação estatal nos Investimentos da 

RMC, contrastando a um aumento da participação do 

setor privado. 

Em consonância à crítica situação econômica no âmbito 

nacional e à crescente piora dos investimentos em todo 

o ESP, a ampliação dos Investimentos pelo setor pública 

depende diretamente da diminuição de incertezas 

políticas e da reversão de medidas sufocantes ao setor 

público.  Autonomia. 

 

TENDÊNCIAS 

Positivas Negativas 

Ampliação de investimentos no setor de serviços, 

suprindo a oferta regular de força de trabalho, mas 

sem mudança significativa nas taxas de desemprego. 

Com o avanço na desindustrialização, os investimentos 

passam a ser redirecionados para atividades com baixa 

capacidade de emprego, mas com altos lucros por 

unidade. Crescimento de investimentos privados 

bastante seletivos. 

Aumento da participação privada nos setores de 

infraestrutura, em especial, as de uso especificamente 

privados. Potencialidades de aumento de 

conectividade física. 

Baixas prospectivas quanto à retomada de dinamismo 

do setor público, para o direcionamento de 

investimentos nos setores industrial e de infraestruturas 

de uso público. 
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CENÁRIOS – 2030 (próximos 12 anos) 

Cenário de Recuperação Lenta Cenário Pessimista de Incerteza 

Retomada dos investimentos condicionada às 

perspectivas da dinâmica econômica nacional e 

internacional, ainda que de forma lenta, porém, 

crescente nos próximos anos. 

Continuidade de baixas taxas de crescimento do PIB, 

inferiores a 2% a.a. no plano nacional, estagnará os 

investimentos na região, gerando perdas nos macro-

setores de infraestrutura e serviços. 

Ampliação do posicionamento público quanto à 

importância dos direcionamentos dos investimentos, 

através de diminuição da incerteza política e 

econômica. 

Devido à crise política que o país atravessa do país e a 

crescente fragilização da autonomia econômica e 

financeira do setor público, impactará o direcionamento 

dos investimentos na indústria da região. 

 

B. INDÚSTRIA 
PROGNÓSTICOS 

Ameaças na Atualidade Oportunidades na Atualidade 

A indústria de transformação passa por um processo 

de reversão, com perdas de alguns elos da cadeia 

produtiva, quedas na participação relativa no valor 

adicionado e até redução de sua produção física. 

Entre os municípios da RMC, quatro apresentam a 

indústria de transformação como sua principal atividade 

econômica (maior contribuição ao VAB total. Outros 

dez municípios apresentam a indústria de transformação 

como sua segunda atividade principal. Em mais cinco 

municípios, a indústria de transformação é a terceira 

atividade econômica principal. O potencial de 

crescimento industrial é a questão-chave dos próximos 

anos, aproveitando os novos desenvolvimentos 

tecnológicos. 

 

TENDÊNCIAS 

Positivas Negativas 

O acirramento da competição da indústria de 

transformação internacional tem elevado o padrão 

tecnológico e comercial das manufaturas para novos 

patamares. O sistema produtivo regional pode ter 

inserção nas chamadas cadeias globais de valor, 

caso aposte num conjunto de novas tecnologias 

industriais. 

Nos últimos dez anos, os segmentos industriais tiveram 

uma participação pequena no acréscimo de novos 

estabelecimentos na região, com acréscimo anual médio 

de 134 novas unidades, portanto, num ritmo menos 

acelerado que nos demais setores econômicos. 

O crescimento dos estabelecimentos vinculados ao 

segmento de Manutenção, Reparação e Instalação de 

Máquinas e Equipamentos no período de 2006 a 

2016, ocorrendo uma expansão de 563 novas 

unidades locais, dentro da RMC. 

A RMC vem registrando perdas de participação das 

empresas industriais de grande escala no desempenho 

geral da indústria e da economia. 

 

CENÁRIOS – 2030 (próximos 12 anos) 

Cenário de Recuperação Lenta Cenário Pessimista de Incerteza 

A análise revela uma modificação na composição 

interna da indústria metropolitana, na qual as 

grandes empresas reformularam as suas estruturas 

produtivas, passando a direcionar parte de sua 

produção (ou atividades) para unidades menores e 

terceirizadas, explicando o crescimento do setor de 

Manutenção e Reparação. 

O avanço do processo de desindustrialização nacional 

afetará, principalmente, as regiões com maior 

adensamento da produção industrial, como a RMC. 

Comprometimento do desempenho futuro das finanças 

públicas, uma vez que a produção manufatureira é uma 

das principais fontes de arrecadação de ICMS, afetando 

governos estaduais e municipais. 

O emprego industrial se destaca pelo valor médio da 

remuneração relativamente superior ao das demais 

atividades econômicas e, no caso da RMC, por 

representar um grande volume da massa salarial e, 

portanto, da renda regional, devendo manter-se nos 

próximos anos mesmo que de forma concentrada em 

alguns municípios. 

Se a crise econômica perdurar, haverá a queda no 

número de postos de trabalho situados nas maiores 

faixas de rendimento, em contraposição ao crescimento 

dos vínculos ativos nas faixas de rendimento inferiores a 

dois salários mínimos, reduzindo a renda regional e 

aumentando a necessidade de transferências 

governamentais. 
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C. COMÉRCIO EXTERIOR 

PROGNÓSTICOS 

Ameaças na Atualidade Oportunidades na Atualidade 

Crescimento das importações em todos os segmentos - 

produtos básicos, semimanufaturados e 

manufaturados, sem correspondente crescimento da 

produção nacional. 

Ampliação das exportações /ou Potencialidade de 

ampliação de vendas externas, a partir da recuperação 

dos setores agropecuário e industriais mais intensivos 

em tecnologia e, portanto, com maior valor agregado. 

Atenção especial à ampliação das importações de 

produtos industriais, em consonância a um processo 

de queda da participação industrial no produto e no 

comércio exterior tanto do ESP, como da RMC. 

Diversificação da pauta exportadora em nível dos 

municípios da RMC — diretamente relacionado aos 

investimentos confirmados públicos e privados. 

Medidas macroeconômicas de câmbio e juros — 

internacionais, nacionais e regionais — 

desestimulantes à retomada produtiva e, portanto, à 

ampliação das vendas externas. 

Câmbio e juros favoráveis ao aumento da produção 

interna de exportáveis, recuperação da indústria de 

transformação a partir do aumento das inversões em 

modernização. 

  
Queda das exportações industriais, aumento das 

exportações de semimanufaturados, como reação ao 

câmbio mais desvalorizado. 

 

TENDÊNCIAS 

Positivas Negativas 

Aproveitamento da capacidade de comercialização 

externa da região, tendo em vista a crescente guerra 

comercial entre EUA e China. 

Ampliação da dependência do comércio exterior 

chinês, com o encarecimento tarifário e o 

levantamento de maiores barreiras não tarifárias com 

os EUA. Dependência comercial de países com baixo 

dinamismo no comércio exterior. 

Diminuição de incertezas políticas e maior clareza 

quanto aos direcionamentos de novos investimentos, 

aliados a tecnologias, visando aproveitamento de 

mercados no exterior.  

Promoção de subsídios x Necessidade de recursos 

públicos, aprofundando a tendência de queda nos 

segmentos produtivos da RMC com potencial de 

exportação. 

 

CENÁRIOS – 2030 (próximos 12 anos) 

Cenário de Recuperação Lenta Cenário Pessimista de Incerteza 

Retomada do crescimento do PIB, em torno de 3,5% 

a.a., e da produção de produtos industrializados 

exportáveis, com maior valor agregado (US$) nos 

próximos 12 anos. 

Aprofundamento do déficit comercial da região 

(Importações maiores que as Exportações), com a 

aceleração da substituição de produção interna por 

importações nos próximos 12 anos. 

 

Finalmente, podemos afirmar que, sem dúvida, a perda de espaço da indústria no 

crescimento do PIB regional é a questão central. Isto influencia enormemente o desempenho 

do emprego regional ao tornar elevada a seletividade da participação dos empregos em 

serviços avançados nos municípios onde estas atividades se concentram, o que inclusive gera 

efeitos sobre a dinâmica populacional.  

Nesse sentido, os empregos tendem a se tornar mais atraentes num determinado 

município que em outros, em termos de melhores ofertas de vagas e salários. Ademais, os 

empregos mais qualificados podem se tornar mais competitivos, dentro de um mesmo perfil 
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de mão-de-obra com média e alta escolaridade, causando a fuga desses tipos de trabalhadores 

para o exterior (da região ou do país) ou para outras ocupações e profissões no estado ou fora 

dele, em função do rebaixamento da média salarial na região.  

Essa dinâmica do emprego formal contribui, junto com a informalidade, para reduzir o 

potencial da demanda efetiva e, por conseguinte, do crescimento autossustentável do PIB 

regional, por causa da difícil reversão do processe de desindustrialização paulista. 
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