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Apresentação  

O principal objetivo deste Diagnóstico Econômico-Social da Região Metropolitana de 

Campinas (RMC) é fornecer subsídios para a elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Urbano Integrado da Região Metropolitana de Campinas (PDUI Campinas), sendo o Produto 

2 - Relatório sobre problemas e desafios estruturais do desenvolvimento econômico regional. 

Nesse sentido, visamos à identificação de problemas e desafios para o desenvolvimento 

econômico regional, com vistas à discussão e construção de cenários futuros de 

desenvolvimento para RMC.  

O diagnóstico compreende análises acerca da evolução econômica regional, das 

implicações na estrutura industrial, na agropecuária e no setor de serviços, a fim de 

determinar os problemas a serem superados, os desafios a serem enfrentados e os problemas a 

serem considerados com base em cenários prospectivos. 

Este diagnóstico foi coordenado pela Equipe do Centro de Estudos de 

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

Estadual de Campinas (IE.UNICAMP), no período de dezembro de 2017 a abril de 2018, 

fazendo parte de um convênio entre a Agência Metropolitana de Campinas (AGEMCAMP), a 

Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A (EMPLASA), o Núcleo de Estudos de 

População 'Elza Berquó' (NEPO)
1
 e a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).  

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

Leonardo Rodrigues Porto, Aline Marcondes Miglioli, Rafael Pastre e Thais Virga Passos, 

vinculados ao CEDE e ao Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Econômico do 

IE-UNICAMP. O estudo foi financiado pela AGEMCAMP. 

 

  

                                                           
1
 A coordenação geral deste estudo foi do Professor Titular José Marcos Cunha e do Prof. Dr. Alberto Augusto 

Eichman Jakob, ambos professores do Departamento de Demografia do Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas da UNICAMP e pesquisadores do Núcleo de Estudos de População 'Elza Berquó' (NEPO). 
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Sumário Executivo 

O Diagnóstico Econômico-Social da Região Metropolitana de Campinas (RMC), período 

2000-2016, compreendeu análises acerca da evolução econômica regional e das implicações 

na estrutura industrial, na agropecuária e no setor de serviços. As características do PIB Total, 

do PIB per capita e dos empregos formais na RMC em comparação à Macrometrópole e ao 

estado de São Paulo, bem como o desempenho dos municípios nesses mesmos indicadores e 

no desempenho setorial, por um lado, indicaram que ocorre um dinamismo econômico 

diferenciado na RMC e, por outro, que tal dinamismo se expressa na própria relação entre os 

municípios da região. A complexidade dessas relações econômico-espaciais leva à 

necessidade de entendimento da estrutura de cada setor nas diferentes unidades territoriais 

analisadas – a RMC, a Macrometrópole Paulista (MMP) e o estado de São Paulo (ESP) – e 

como tais estruturas aparecem caracterizando a economia dos municípios. 

A análise do Setor Agropecuário mostrou a marcante presença do fenômeno metropolitano na 

estruturação do espaço rural da RMC, refuncionalizando o território e propiciando mais 

opções de atividades econômicas que não as exclusivamente agropecuárias, ainda que tenham 

importância relativa na geração de empregos na região no período.  

A análise do Setor Industrial, por sua vez, constatou a importante participação estadual e 

macrometropolitana da RMC. A indústria da RMC foi o setor de melhor desempenho na 

participação entre os anos 2000 e 2016, comparativamente ao emprego formal nos demais 

setores e em relação ao próprio setor industrial no estado e na macrometrópole. Quando 

consideramos a participação dos municípios, o setor mostra variações de desempenho no 

período 2002-2015, com quedas percentuais esperadas por causa do efeito cíclico da 

economia (desaceleração). Afora os determinantes mais gerais relacionados ao movimento 

cíclico da economia, pudemos verificar que na RMC há três importantes blocos de 

segmentos/atividades da indústria que caracterizam a estrutura e a distribuição espacial (nos 

municípios) onde esses segmentos/atividades estão localizados. Os dados de emprego formal 

na indústria ajudam a explicar o desempenho do setor e, mais que isso, chamamos a atenção 

para 11 (onze) municípios, denominados “cidades bilionárias
2
, que comandam, de forma 

compartilhada, os fluxos da riqueza regional.  

                                                           
2
 Conforme explicado no corpo do texto, a expressão “cidades bilionárias” refere-se tão somente ao volume de 

recursos que circulam nesses municípios, mensurados com base no Valor Adicionado Fiscal (VAF) da 

indústria. 
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Por fim, a análise do Setor Terciário permitiu destacar a heterogeneidade dos segmentos e das 

atividades que o compõem, tornando possível conhecer vários aspectos da evolução do 

terciário em geral e da estrutura do setor de serviços dentro da RMC. Verificou-se, ainda, a 

forma como os municípios da RMC se inserem dentro desta estrutura, caracterizando 

processos de especialização e de divisão do trabalho que configuram um “complexo-

território-setorial”, envolvendo os macro-setores Agropecuário, Industrial e Terciário. 

Ademais, a análise integrada sobre o desenvolvimento da Economia Regional demonstrou que 

o movimento de desconcentração da indústria prossegue, mas com maiores descontinuidades 

setoriais. Certamente, a RMC já sofre as consequências gerais do avanço do processo de 

desindustrialização no país e, de forma específica, dos novos vetores econômico-espaciais de 

expansão que se apresentaram a partir de meados dos anos 2000 e que são reforçados pela 

crise de 2014-2015. A adoção da definição da Região de Influência de Campinas (RIC) e da 

área de concentração de população (ACP) de Campinas permitiu caracterizar o núcleo desta 

rede urbana, como também entrever a intensidade com que os municípios que compõem a 

RMC se relacionam e onde esta interação é mais intensa.  

Sabe-se que o conjunto de municípios da RMC é resultante da definição oficial de uma região 

metropolitana, todavia, a análise demonstrou que a liderança exercida por Campinas é cada 

vez mais evidenciada dentro de sua área de influência. A dinâmica metropolitana dessa região 

expressa um forte movimento de aglomeração e crescente destaque aos demais municípios da 

região, o que pode ajudar a gerar uma maior consciência metropolitana. Nesse sentido, a 

dinâmica econômica da região parece se beneficiar do maior dinamismo de seu núcleo, 

correspondendo a um nível de integração e de divisão interna do trabalho muito mais 

equilibrado, caracterizando-se por uma rede urbana mais horizontalizada – isto é, com maior 

complementaridade entre as cidades – do que verificamos em outras regiões do Brasil, 

sobretudo porque esse nível de integração relaciona-se com aspectos de sua formação regional 

e de seu desenvolvimento industrial. 
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Introdução Geral 

A economia brasileira, desde os anos 2000, passa por mudanças estruturais relevantes 

que, se por um lado, confirmam tendências esboçadas na década de 1990 com a crescente 

abertura para o comércio exterior, o combate à inflação e o controle dos gastos públicos, por 

outro, representam novos desafios para a retomada do crescimento econômico, da renda e do 

emprego no longo prazo e de forma sustentada.  

No mesmo período, 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 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 no sentido 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, como sugere o Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Evolução do PIB brasileiro a preços de mercado: variação real anual (%)  

(ano-base: 2010) 

 

Fonte: Ipeadata – www.ipeadata.gov.br 

 

De acordo com os dados do IPEA, o crescimento médio brasileiro no período 2000-

2016 foi de 2,5% a.a. e, entre 1995 e 2004, foi semelhante, de 2,4% a.a. Podemos, entretanto, 

http://www.ipeadata.gov.br/
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verificar três momentos claros de expansão, desaceleração e recessão: no de expansão (2004-

2008), o crescimento médio foi de 4,8% a.a.; no de desaceleração (2009-2016), o crescimento 

médio foi de 1,2% a.a.; e nos três últimos anos da série (2014, 2015 e 2016) configurou-se 

uma recessão, com média negativa de 2,3% a.a., tendo atingido 3,6% a.a. negativos em 2015.  

A Nota do Cecon
3
 (Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica), do 

Instituto de Economia da Unicamp, afirma que a crise econômica brasileira atual foi produto 

de um choque recessivo em 2015, sendo esta sua causa principal. Segundo Rossi e Mello 

(2017), 

A recessão brasileira tem início no primeiro trimestre de 2015, quando não 

apenas o PIB passa a registrar seguidas quedas, como também o consumo das 

famílias, o emprego e a renda passam a cair de forma continuada, fatos não 

observáveis nos dados até o final do ano de 2014 (ROSSI e MELLO, 2017, p. 

2). 

Dada a influência desse cenário após 2011, a fim de orientar o nosso diagnóstico e a 

construção de cenários prospectivos, consideramos a influência do ciclo econômico 

(expansão-desaceleração-recessão) como central na confecção deste diagnóstico. Os períodos 

de expansão (2003-2011), de desaceleração (2011-2014) e de recessão (2014-2016) foram três 

momentos chaves dentro do período total (2000-2016), quando nos últimos três anos (2014, 

2015 e 2016) a economia brasileira experimentou, de uma só vez, quatro “choques”: o fiscal, 

o dos preços administrados, o cambial e o monetário, condicionando assim o desempenho 

econômico para os próximos anos.  

O choque fiscal se deu com a redução drástica das despesas públicas em termos reais. 

Já o choque dos preços administrados se concentrou fortemente em combustíveis e energia, 

que são preços básicos na economia. O choque cambial se deu com uma desvalorização do 

real frente ao dólar em 50%, alterando a dinâmica do investimento e o comportamento dos 

preços relativos. E o choque monetário se efetivou no aumento das taxas de juros para 

operações de crédito, antecipando a contração do consumo. Tais medidas tiveram um efeito 

devastador nas finanças públicas, desorganizaram o sistema de preços da economia, 

aceleraram a inflação e abortaram o investimento produtivo, reduzindo, consequentemente, a 

renda e o emprego.  

Assim, do ponto de vista do desempenho econômico, com relação aos primeiros 

quinze anos do século XXI, houve uma modificação econômico-espacial no Brasil que 

                                                           
3
 ROSSI, P. e MELLO, G. (2017). Choque recessivo e a maior crise da história: a economia brasileira em 

marcha à ré. Nota do Cecon (IE.UNICAMP), n.1, Abril, 5 p. Disponível em 20 de novembro de 2016 em: 

https://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/NotaCecon1_Choque_recessivo_2.pdf 

https://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/NotaCecon1_Choque_recessivo_2.pdf
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precisa ser mais bem discutida e analisada para o caso da RMC. Cabe considerar tanto os 

problemas e os desafios postos num contexto de crise, como o modelo de planejamento 

metropolitano a ser posto em execução nos próximos dez ou quinze anos. Afinal, a RMC se 

constitui como o mais diversificado e complexo sistema econômico-urbano-regional situado 

no interior do país, num momento em que todos os estados e boa parte das capitais do Brasil 

perdem participação no Produto Interno Bruto (PIB)
4
.  

Estado de São Paulo: mudanças espaciais e desafios para o planejamento 

O Estado de São Paulo, entre os anos de 2012 e 2016, passou por alterações nas suas 

regionalizações oficiais
5
, sendo criadas e/ou alteradas as composições de outras regiões por 

meio de Lei Complementar Estadual. Foram criadas as Regiões Metropolitanas do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte (2012), de Sorocaba (2014) e de Ribeirão Preto (2016), e criada a 

Região Administrativa de Itapeva (2014). Foram alteradas as composições das Regiões 

Metropolitanas de Campinas, por meio da incorporação do município de Morungaba, em 

2014, e de Sorocaba, por meio da incorporação do município de Itapetininga, em 2016. Foram 

alteradas as composições da Região Administrativa de Sorocaba e das Regiões de Governo de 

Avaré, Itapetininga e Itapeva, em 2014. Por fim, em 2015, foi alterada a composição da 

Aglomeração Urbana de Piracicaba, por meio da incorporação do município de Laranjal 

Paulista. 

A atual regionalização do Estado de São Paulo compreende quinze Regiões 

Administrativas (Araçatuba, Barretos, Bauru, Campinas, Central, Franca, Itapeva, Marília, 

Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos 

Campos e Sorocaba) e 42 Regiões de Governo, sendo que a Região de Governo de Campinas 

possui 22 municípios. São seis Regiões Metropolitanas (RM Baixada Santista, RM São 

Paulo, RM Campinas, RM Vale do Paraíba e Litoral Norte, RM Sorocaba e RM Ribeirão 

Preto), duas Aglomerações Urbanas (AU Jundiaí e AU Piracicaba) e 645 municípios em 

todo o estado. 

Por sua vez, a Macrometrópole Paulista (MMP) foi a denominação adotada e 

delimitada pela EMPLASA para o enorme aglomerado urbano paulista (Figura 1) que 

compreende as RMs de São Paulo, da Baixada Santista, de Campinas, de Sorocaba e do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte, além das Aglomerações Urbanas de Jundiaí e de Piracicaba e a 

                                                           
4
 Dados recém-divulgados pelo IBGE referentes às Contas Regionais de 2015 mostram redução do PIB de todas 

as unidades da federação desde 2002, ano de início da série histórica. Já o PIB Municipal 2015 mostra perda de 

participação das capitais em favorecimento do interior. 
5
 Ver Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Fundação Seade): http://www.seade.gov.br/.  

http://www.seade.gov.br/
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Unidade Regional Bragantina, com o intuito de contribuir para seu maior conhecimento e 

planejamento.  

 

 

Figura 1 – Macrometrópole Paulista. 

Fonte: Castro e Santos Júnior (2017). 

 

Para entender a emergência da MMP, é necessário distinguir três fases de crescimento 

urbano diretamente relacionadas às transformações na divisão social do trabalho: (i) 1920-

1950, momento em que o mercado interno de São Paulo adquire centralidade com a 

constituição e consolidação do polo cafeeiro e, depois, como polo industrial na fase da 

substituição de importações; (ii) 1950-1980, em que o mercado interno, a partir de São Paulo, 

desenvolve uma indústria pesada, avança o processo de metropolização, relevância dos 

empregos industriais e importância da participação do setor de serviços industriais na 

economia brasileira; (iii) 1980/1990 até a atualidade, momento em que ocorre uma 

reestruturação produtiva, aumento da substituição dos empregos industriais pelo de serviços, 

urbanização intensificada nas áreas concentradas e dispersa em áreas de expansão do 

agronegócio, crescimento da terceirização e do setor de serviços financeiros em especial, 



8 

 

ganham expressão os processos especulativos com a terra, a maior especialização do setor 

agromercantil (exportação de commodities) e a descentralização da indústria (padrão de 

competitividade).  

De acordo com Szmrecsányi (2004), este último período esteve associado à nova 

ordem econômico-social e espacial criada. 

Sob o império dos investimentos financeiros, da reestruturação produtiva que 

dispensou enormes contingentes de mão-de-obra, e da restrição da capacidade 

de intervir do Estado, a cidade vem enfrentando há mais de duas décadas o 

agravamento dos problemas sociais, urbanísticos e de gestão. Agentes estatais 

e empresariais voltaram-se para novos projetos, procurando adaptar a 

cidade ao papel de metrópole medianeira da modernização globalizada. 

Redes de comunicação rápida foram instaladas, novas tecnologias de 

supervisão e controle foram assimiladas, novos edifícios “inteligentes”, em 

novos locais centrais, passaram a sediar a nova ordem. (SZMRECSÁNYI, 

2004, p. 118 – grifo nosso). 

A participação do Estado na economia brasileira, marca dos dois períodos anteriores, 

foi reduzida e o protagonismo dos agentes privados (capitais nacionais e estrangeiros) foi 

ampliado, o que engendrou outras formas de gestão do território com foco em múltiplos 

interesses, movimento também facilitado pela guerra fiscal e pela subalternização dos entes 

federativos aos comandos superiores das escalas de poder, seja no plano nacional ou 

internacional, para aderir à “modernização globalizada”. Assim, podemos entender a 

Macrometrópole Paulista como produto contraditório entre os processos de fragmentação 

regional, de dispersão populacional e os de concentração de serviços financeiros e de seus 

diferentes circuitos, bem como da alta especialização funcional das cidades em torno da 

cidade polo. A divisão regional recente da MMP busca captar a emergência de tais processos 

na tentativa de esboçar um planejamento multiescalar. 

É nesse contexto que as discussões sobre a macrometrópole como escala de 

planejamento territorial ganharam importância, desde os primeiros estudos
6
 até os mais 

recentes
7
, que ressaltam tanto os problemas de gestão ou as formas de governança dos 

espaços metropolitanos enfeixados por interesses nem sempre comuns. Daí que as formas de 

adaptação da cidade à “nova ordem” passaram ao primeiro plano das ações do governo no 

intuito de facilitar processos econômicos ligados a interesses privados, requerendo a gestão 

eficiente de recursos financeiros estatais (segundo critérios empresariais), por um lado, e a 

regulação pública do acesso privado aos recursos naturais e locacionais (de interesse comum) 

da região, por outro. 
                                                           
6
 Ver Faria (1980), IPEA, IBGE, NESUR/IE.UNICAMP (2001). 

7
 Ver Asquino (2010), Negreiros et al (2015) e Castro e Santos Júnior (2017). 
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A extensividade do processo de metropolização foi bem marcada espacialmente no 

entorno de São Paulo. Conforme Szmrecsányi (2004), em 1952, a mancha urbana paulistana 

era de 355 km², e em 1980 e 1990 passou para 1.370 km² e 1.765 km², respectivamente. 

Segundo a autora: 

De leste a oeste, o eixo de maior envergadura da mancha, ao longo das 

ferrovias Central do Brasil, Santos-Jundiaí e Sorocabana, atingia, em 1952, 

pouco mais de 30 km. Em 2001, a mancha alastra-se em ambas as direções, a 

ponto de a envergadura atingir o triplo da dimensão anterior, ou seja, 

aproximadamente 100 km. Ao norte e ao sul, as construções encontraram 

barreiras “naturais” nos mananciais da Serra da Cantareira e da Serra do Mar, 

mas, sem respeitá-los devidamente, chegaram ao início do século XXI a 

alcançar distâncias diretas de até 60 km (SZMRECSÁNYI, 2004, p. 125). 

Normativamente, foi a Constituição Federal de 1988 que delegou aos estados 

federados a competência para criar as regiões metropolitanas e cada estado seria responsável 

pela gestão metropolitana até a aprovação do Estatuto da Metrópole, em 2015. No caso do 

Estado de São Paulo, as normas legais para a gestão metropolitana estão definidas no artigo 

de n
o
 153 até o de n

o
 158 da Constituição Estadual de 1989 e na lei complementar estadual nº 

760, de 1º de agosto de 1994. 

Castro e Santos Junior (2017) mostram que a configuração atual da MMP tem como 

base o novo marco regulatório do período 2011-2015, com a criação da Secretaria de De-

senvolvimento Metropolitano pelo Decreto Estadual n
o
 56.639/janeiro de 2011

8
, do Sistema 

Estadual de Desenvolvimento Metropolitano e da Câmara de Desenvolvimento Metropolitano 

pelo Decreto Estadual n
o
 56.887/março de 2011, passando pela definição da Estratégia para o 

Desenvolvimento Sustentável do Estado de São Paulo 2020 (Decreto Estadual n
o
 

58.107/junho de 2012), até o Governo Federal instituir o Estatuto da Metrópole (Lei n
o
 

13.089, de 12 de janeiro de 2015), conforme a alteração da Lei n
o
 10.257, de 10 de julho de 

2001.  

Do ponto de vista legal, só recentemente as RMs e a MMP tornaram-se as principais 

unidades territoriais de planejamento do estado, sendo a regulamentação, a organização e a 

gestão centralizadas no Governo Estadual. Dessa forma, a Macrometrópole Paulista 

é exemplo claro dessa nova escala de metropolização, que compreende o 

espaço territorial formado pelas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas 

do Estado de São Paulo e por um conjunto de centros urbanos médios, que 

tendem a ampliar e intensificar a conurbação entre seus territórios, bem como o 

seu grau de articulação e integração funcional, com elevada influência do seu 

                                                           
8
 A Secretaria foi desativada pelo Decreto Estadual n

o
 59.866, de dois de dezembro de 2013 e suas funções 

passaram a ser respondidas pela Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos (SAM), vinculada à Casa Civil, do 

Gabinete do Governador, pelo Decreto Estadual n
o
 61.038, de 1º de janeiro de 2015. 
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polo principal: o Município de São Paulo. Nesse território, coexistem 

diferentes morfologias urbanas, compondo uma rede de cidades com elevado 

nível de integração funcional, e interagem metrópoles de caráter mundial, 

nacional e regional, aglomerações urbanas e centros urbanos com significativos 

papéis de centros regionais (NEGREIROS Et al., 2015, p. 127). 

Atualmente, de acordo com a EMPLASA, a MMP possui uma área total de 53,4 mil 

km
2
 (21,5% do Estado de São Paulo), 174 municípios (50% da área urbanizada do Estado), 

74,6% da população estadual, em 2017, e 82,8% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual em 

2014. Neste novo contexto do planejamento estadual, o estudo da RMC se fará levando-se em 

conta o papel da economia da Região de Campinas. 

Região de Campinas: proposta de diagnóstico 

O objetivo geral deste diagnóstico é realizar um levantamento detalhado acerca da sua 

evolução econômica regional, suas implicações na estrutura industrial, na agropecuária e no 

setor de serviços e na dinâmica ocupacional em cada um destes, a fim de determinar os 

problemas a serem superados, os desafios a serem enfrentados e as perspectivas a serem 

consideradas com base em cenários alternativos.  

Como objetivos específicos deste primeiro relatório, consideramos: 

a) apresentar 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 e no cenário de incertezas atuais; 

b) fazer uma análise desagregada dos principais setores da economia na RMC, e nos 

seus respectivos municípios, nos últimos 10 anos, para verificar perdas e ganhos de 

maturação e diversificação produtiva; 

c) elaborar diagnósticos setoriais regionais/municipais referentes à Indústria, 

Agropecuária e Serviços da RMC, levando em conta uma análise integrada da 

Região de Influência de Campinas. 

As análises setoriais não são dissociadas de uma perspectiva espacial. Por isso, 

consideramos a evolução dos indicadores econômicos no período e a caracterização da 

estrutura produtiva tal como ele se apresenta nos municípios da RMC, mostrando como os 

mesmos se encontram relacionados ao longo dos últimos quinze anos. Passemos, então, à 

caracterização da RMC.  

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) foi institucionalizada pela Lei 

Complementar Estadual nº 870, de 19 de junho de 2000. A RMC teve sua composição 

alterada recentemente pela Lei Complementar Estadual nº 1.234, de 13 de março de 2014, 
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aumentando de 19 para 20 municípios, com a incorporação do município de Morungaba. 

Compõem a RMC (Figura 2) os seguintes municípios: Americana, Artur Nogueira, Campinas, 

Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, 

Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d'Oeste, Santo 

Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. Esta unidade metropolitana passou a ocupar 

uma área de 3.798 km² e a contar com uma população de 3.094.181 habitantes, tendo uma 

densidade demográfica de 814,73 hab/km² e um PIB de R$ 173 bilhões, equivalente a 8,9% 

do PIB estadual em 2015, segundo o IBGE. 

 

 

Figura 2 – Região Metropolitana de Campinas 

Fonte: https://www.emplasa.sp.gov.br/RMC, Lei Complementar nº 1.234, de 13 de março de 2014. 

 

No que se refere à análise integrada da Região de Influência de Campinas (RIC), 

visamos elaborar uma primeira aproximação das preocupações centrais deste estudo sobre os 

desafios do planejamento metropolitano vis-à-vis o comportamento da economia urbano-

regional. Chamamos a atenção neste procedimento para a RIC, definida a partir da 

classificação da hierarquia urbana proposta pelo trabalho Regiões de Influência das Cidades-

2007, ou Regic. A hierarquia dos centros urbanos e a delimitação de suas respectivas regiões 

de influência foram construídas a partir de um levantamento específico, complementado por 

dados secundários. De acordo com o IBGE (2008), tal metodologia e base de dados do Regic 

https://www.emplasa.sp.gov.br/RMC
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podem ser empregadas em novos estudos, com diferentes enfoques ou áreas de escalas 

menores.  

A Região de Influência de Campinas (RIC) é composta por 81 municípios e ocupa 

uma área de 22.419 km², com população de aproximadamente 5,3 milhões de pessoas, no ano 

de 2010, o que leva a uma densidade demográfica de 235,5 hab./km². No censo de 2010, 

apresentava grau de urbanização de 94,8%. No ano de 2015, o PIB dessa região foi de 

aproximadamente R$ 275 bilhões, em moeda corrente, o que gerou um PIB per capita de R$ 

47,8 mil, sendo muito superior ao PIB per capita do país, de R$ 29,3 mil, no mesmo ano. 

Cabe justificar com esses dados que, dentre os núcleos urbanos classificados como Capital 

Regional A, o único núcleo que é metropolitano e que não é capital estadual é o de Campinas.  

 

Mapa 1 - Região de Influência de Campinas (RIC). 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Regic (2007). 

 

A importância de se considerar esta área de influência consiste em identificar o 

alcance da economia regional a partir de seu núcleo principal, que extrapola, do ponto de vista 

econômico, a própria região metropolitana. Este é um dado importante porque possibilita 

observar os condicionamentos econômicos gerais e saber em que medida a RMC obteve 
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ganhos de cooperação interna ou se os efeitos da interiorização do desenvolvimento se 

fragilizaram.  

Observações gerais  

Por último, cabe-nos fazer uma breve discussão a respeito dos procedimentos adotados 

no processo de levantamento de dados, de análise e de confecção deste relatório. Chamamos a 

atenção, desde logo, para os desafios metodológicos e os limites impostos pela quantidade, 

periodicidade e a qualidade das informações estatísticas disponíveis ao nível de agregação dos 

municípios brasileiros. O alerta é importante porque é responsabilidade dos pesquisadores e 

dos usuários destas informações ter ciência das possibilidades e/ou imprecisões dos dados 

analisados, dando-lhes aplicação útil e extraindo o conhecimento necessário, sem, contudo, 

incorrer em interpretações equivocadas ou que não correspondam ao que está demonstrado 

pelos dados. 

 As informações que serão aqui discutidas basearam-se, especialmente, no 

levantamento de dados secundários que têm por características principais retratar o perfil da 

economia da Região Metropolitana de Campinas (RMC), de seus municípios componentes e 

das demais unidades territoriais analisadas, com foco na sua estrutura produtiva, econômica e 

social. A coleta dos dados envolveu o acesso ao sistema de informações das principais 

entidades de pesquisa e/ou alguns órgãos administrativos do país e do estado de São Paulo 

(IBGE, SEADE, MTE etc.). Além disso, contou com a colaboração das prefeituras municipais 

da RMC e, principalmente, com o apoio das equipes da EMPLASA e da AGEMCAMP, as 

quais forneceram alguns dados específicos quando, eventualmente, foram necessários para 

complementar a nossa análise. 

 No Quadro 1, a seguir, destacamos o conjunto de dados e variáveis utilizados, com 

suas respectivas fontes, periodicidade e recortes territoriais. Salientamos que, para algumas 

dessas bases, os dados foram coletados pelo acesso ao sistema de informações da Fundação 

SEADE. Por sua vez, a periodicidade limita-se à disponibilização dos dados pelos órgãos 

responsáveis. Para o conjunto dos dados analisados, consideramos os seguintes níveis de 

agregação: município, Região Metropolitana de Campinas, Macrometrópole Paulista, São 

Paulo e Brasil. Eventualmente, realizamos algumas comparações com outras unidades 

territoriais, tais como aglomerações urbanas, regiões integradas de desenvolvimento e outras 

regiões metropolitanas do estado. 
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Quadro 1 – Dicionário das variáveis 

  Nome das bases Variáveis/ indicadores 

Periodicidade / 

Unidade / 

Frequência 

Fonte 

1 

Produto Interno Bruto 

dos Municípios - ano de 

referência 2010 

Participação relativa 

2002-2015, R$ mil, 

a preços correntes, 

anual 

IBGE- SCR 

Valor Adicionado Bruto (total 

e setorial) 

PIB per capita 

Nome da principal atividade 

econômica (dado qualitativo) 

2 Valor Adicionado Fiscal 

Taxa de crescimento anual e 

média geométrica 
2000-2012, R$ mil, 

a preços de 2017, 

anual 

Secr. da Fazenda 

do Estado de São 

Paulo (SEFAZ-

SP) 
Participação relativa 

3 
Relação Anual de 

Informações Sociais 

Número de vínculos ativos 

em 31/12 (total e setorial) 2000-2016, 

empregos formais 

(pessoas), anual 

Ministério do 

Trabalho e 

Emprego (MTE) 

Taxa de crescimento 

Participação relativa 

Número de estabelecimentos 

4 Censos Demográficos 

População (total, urbana e 

rural) 

1991-2010, pessoas, 

decenal 
IBGE 

Taxas de crescimento (média 

geométrica) 

Participação relativa 

Grau de urbanização 

População ocupada (total e 

setorial) 

5 Censo Agropecuário 

Número de estabelecimentos 2006, 

hectares/ton./estab, 

decenal 

IBGE Área dos estabelecimentos 

Uso do solo (lavouras) 

6 
Pesquisa Agrícola 

Municipal (PAM) 

Área plantada e área colhida 2014, hectares / R$ 

mil, anual 
IBGE 

Valor da produção 

7 
Pesquisa Pecuária 

Municipal (PPM) 

Efetivo de bovinos  2014, cabeças / R$, 

anual 
IBGE 

Valor da produção 

 

As informações concernentes ao Produto Interno Bruto dos Municípios – ou PIB 

municipal a preços de mercado –, divulgadas anualmente pelo IBGE
9
, com defasagem de até 

três anos, serão utilizadas a fim de descrever o nível geral de atividade econômica para as 

unidades territoriais analisadas. De igual modo, os dados do PIB municipal também permitem 

conhecer a contribuição setorial, por meio do Valor Adicionado Bruto (VAB), para os macro-

                                                           
9
 Os dados sofrem atualização com base no ano de 2010, adaptando-se às alterações na CNAE 2.0 e realizando a 

retropolação dos dados até 2002. Para maiores informações ver IBGE: https://www.ibge.gov.br.  

https://www.ibge.gov.br/
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setores de Agropecuária, Indústria, Serviços
10

 e para a Administração Pública. As 

informações de VAB correspondem ao PIB a custo de fatores (preços básicos), isto é, 

descontado o valor dos impostos líquidos de subsídios.  

A análise circunscrita ao PIB municipal, no entanto, pode apresentar alguns desvios 

significativos levando a interpretações errôneas sobre a economia dos municípios, a depender 

do tipo de atividade econômica que ele espelha. Como exemplos, estão as atividades de 

mineração e de extração de petróleo, que elevam fortemente o PIB dos municípios produtores, 

especialmente os de médio ou pequeno porte, o qual pode ser confundido com um “maior 

grau de desenvolvimento econômico”, ainda que o município não venha a apresentar uma 

estrutura econômica tão diversificada, como a de uma grande cidade não mineira ou não 

petroleira. 

Assim, em suporte a análise do PIB municipal, utilizamos as informações fornecidas 

pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ-SP), referentes ao Valor 

Adicionado Fiscal (VAF) dos municípios obtidos pela Fundação SEADE. O VAF é um 

indicador que capta o movimento econômico-contábil dos municípios do estado, calculado 

pela SEFAZ-SP, a partir do valor acrescentado oriundo das operações (compra e venda) 

relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transportes interestaduais e 

intermunicipais e de comunicação ocorridas em cada município. Sua importância analítica 

consiste em fornecer uma dimensão aproximada do potencial de riqueza gerada pelos 

municípios, o que determina seu maior índice de participação (IPM), usado para definição do 

montante de recursos nas transferências de receitas do ICMS estadual. 

O ganho analítico do VAF consiste, principalmente, na possibilidade de abertura das 

atividades econômicas dos municípios num nível mais detalhado do que os macro-setores. 

Todavia, o VAF também é um dado que pode ocasionar problemas similares aos do PIB 

municipal, na medida em que uma determinada atividade pode obter, sozinha, um resultado 

muito superior à capacidade de geração de valor pelo restante das atividades do município, 

que se torna dependente do suporte dos outros entes federativos. Deste modo, um VAF 

elevado numa determinada atividade econômica não significa, necessariamente, maior 

autonomia daquela estrutura produtiva, pois pode depender das decisões de um agente 

externo. 

                                                           
10

 Desde o ano de 2015, o IBGE passou a divulgar o VAB dos Serviços desagregado dos serviços de 

administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social, ao nível dos municípios, que passou a 

ser divulgado separadamente, aqui chamado resumidamente de Administração Pública. 
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As informações do VAF, no entanto, ainda se deparam com outros dois problemas 

principais, que estão relacionados ao nível de formalização da economia. Primeiro, porque 

quanto menor for o nível de formalização, menor será a percepção desse indicador do 

potencial de geração de riqueza, uma vez que só são captadas as transações declaradas pelos 

contribuintes. Neste sentido, o VAF apresenta uma baixa cobertura do total da economia, 

levando a subestimação de diversas atividades. Terá maior utilidade nas áreas mais 

industrializadas, além de abarcar com relativo sucesso os setores da indústria e do comércio, 

que costumeiramente são atividades com maior índice de formalização. Sua utilidade para os 

dados de agropecuária e de serviços é bastante reduzida. 

Por outro lado, o VAF diz respeito às operações com mercadorias que geram ICMS e, 

assim, inclui-se no cálculo valores que, mesmo tributáveis, não deveriam contribuir para a 

formação do VAF e operações que deveriam ser consideradas, porém não são passíveis de 

mensuração. No caso dos serviços, por exemplo, somente incidem ICMS os serviços 

industriais de utilidade pública e de transportes
11

, além do comércio atacadista e varejista, não 

cabendo uma análise do VAF para o setor terciário como um todo. Uma forma mais segura de 

utilização dessa variável seria vinculá-los sempre ao recorte territorial adotado, atentando-se 

para a concentração da indústria, do comércio ou da agropecuária e para a diversificação dos 

serviços. 

 Nossa análise também se baseou nas informações extraídas da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), fornecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

Aqui, as principais variáveis analisadas foram a quantidade de empregos formais total e 

setorial, dado pelo número de vínculos ativos em 31/12 de cada ano, e o número de 

estabelecimentos (total e setorial) que declararam informações em cada ano. Ressaltamos que 

as informações obtidas pela RAIS também se limitam por abarcarem apenas os postos de 

trabalho com vínculos formais, isto é, com carteira de trabalho assinada ou equivalente. Logo, 

considerando o baixo nível de formalização do mercado de trabalho no Brasil, tratam-se de 

indicadores que representam algo próximo de apenas 50% dos postos de trabalho existentes. 

Apesar disto, consideramos um indicador útil para caracterização da estrutura setorial da 

atividade econômica, observando-o pela abertura dos segmentos tanto na indústria como nos 

serviços e na agropecuária.  

                                                           
11

 Atividades de serviços sobre os quais incidem o ICMS: Serviços de Transporte, de Produção e Distribuição de 

Energia Elétrica, de Produção e Distribuição de Gás, de Serviços de Comunicação e Outros. Denominamos 

este tipo de atividades de Serviços de Utilidade Pública (SUP). 
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Os limites apresentados por essas três principais fontes relacionadas indicam que, 

apesar da utilidade das variáveis adotadas, não se exclui a importância de acrescentar à análise 

pesquisas mais aprofundadas, envolvendo fontes alternativas e complementares de dados, o 

que pode resultar, eventualmente, na necessidade da própria pesquisa de campo. É neste 

sentido que, nas análises setoriais deste relatório, foram realizados esforços adicionais no 

intuito de obter um número maior de informações, a partir das fontes mais diversas. 

Os dados dos Censos Demográficos, por exemplo, concernentes às informações 

básicas de população – total e por local de moradia, grau de urbanização, taxas de 

crescimento, etc. –, serviram para dimensionar alguns aspectos do dinamismo dos municípios 

da RMC, seus níveis de crescimento e expansão, o caráter urbano, a demanda por serviços, 

etc. De igual modo, os dados de população ocupada, para o ano de 2010, permitiram obter 

uma análise mais detalhada do perfil setorial da ocupação dos habitantes, incluindo o setor 

informal. Ainda assim, a defasagem temporal não permitiu uma percepção mais adequada da 

atual estrutura econômica. 

Também as informações do Censo Agropecuário (2006), da Pesquisa Agrícola 

Municipal – 2014 (PAM) e da Pesquisa Pecuária Municipal (PPM), todas do IBGE, foram 

bastante úteis para ampliar a análise do setor agropecuário. Assim, apesar de seus limites 

temporais ou de abrangência, trataram-se de bases importantes para ampliar o conhecimento 

sobre a estrutura produtiva e fundiária, dos produtos e da produção agropecuária na região. Já 

as atividades industriais e de serviços, conquanto compreendidas, principalmente, naquelas 

fontes de dados mencionadas acima e ao longo deste texto, destacam-se a extração de 

informações relevantes de sua estrutura, valor da produção, distribuição regional, etc. Servirão 

como guia para levantamentos mais aprofundados em etapas posteriores do PDUI, como 

critério para validação das informações e do conhecimento adquirido. 

Um primeiro caminho aproximativo desta sugestão de levantamentos posteriores está 

apresentado na última seção deste relatório. Trata-se do que denominamos de “análise 

integrada”, em que elaboramos um diagnóstico a partir da análise da Região de Influência de 

Campinas (RIC). Tal análise se depara com uma situação em que a espacialização das 

informações econômicas e sociais extrapola os limites oficialmente definidos da RMC. A 

análise setorial proposta buscou representar uma espacialização mais próxima da real 

dimensão da RMC e, na medida do possível, permitiu um procedimento em que se 

articularam os estudos setoriais da dinâmica territorial, podendo servir de referência, 

inclusive, para a análise demográfica. 
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Por fim, para evitar a consideração de todo o espaço metropolitano como industrial 

tout court e para analisar as regiões oficiais de planejamento como se cumprissem funções 

necessariamente organizadas, sem uma consideração mais precisa da divisão inter-regional ou 

intra-regional do trabalho, consideramos importante que se entenda que o processo de 

metropolização está em construção e precisa expressar os problemas e desafios nessa escala. 

Dessa forma, a proposição da RIC poderá trazer à tona dilemas e ressaltar potencialidades dos 

municípios que compõem a RMC e, também, permitir a aferição de tendências não presentes 

localmente. 

Quanto ao período de análise, ele foi estabelecido para contemplar uma série de 

mudanças ocorridas na economia brasileira após 2000, quando o contexto econômico externo 

favoreceu a retomada dos investimentos internos, ainda que, na estrutura produtiva nacional, 

permaneça uma baixa diversificação produtiva ou uma forte especialização em commodities. 

Ao mesmo tempo entramos numa fase recessiva que dificulta uma projeção de longo prazo, a 

depender de análises sobre os impactos setoriais decorrentes. Nesse sentido, nossa hipótese é 

que, no período 2000-2015, o processo de interiorização da indústria no estado de São Paulo 

pode ter sofrido efeitos negativos associados tanto a problemas conjunturais como estruturais, 

por razões que exploraremos a partir deste diagnóstico e que, no período de 2015-2030, o 

processo de interiorização da indústria poderá sofrer reversão, caso a tendência de redução 

dos investimentos no setor prossiga. 
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Capítulo 1: Análise do Produto Interno Bruto dos municípios da Região Metropolitana 

de Campinas 

A análise do PIB da Região Metropolitana de Campinas (RMC) tem como objetivo 

apresentar a evolução da economia e da estrutura produtiva regional, bem como para os seus 

municípios, no período de 2002 a 2015. Faremos comparações do PIB Total levando em conta 

as seguintes unidades territoriais (UT): RMC, Macrometrópole Paulista (MMP), estado de 

São Paulo (ESP) e Brasil (BR), na medida em que os dados servirem para ilustrar efeitos 

cíclicos na atividade econômica regional. Sabemos que tais efeitos nem sempre respondem no 

nível municipal às determinações em nível macroeconômico, com repercussão maior no 

âmbito estadual e nacional. Todavia, se percebidos, tais efeitos serão considerados de maneira 

contextualizada, ou seja, deverão expressar aquela estrutura econômico-social local mais 

sensível à sua repercussão para o conjunto da região.  

Diante do objetivo, e das limitações metodológicas já ressalvadas, a análise do PIB da 

RMC, ESP e MMP será conduzida no sentido de permitir a caracterização mais fiel possível 

da economia regional, combinando os indicadores que melhor reflitam seu estágio atual, 

problemas e desafios. 

 

1.1 PIB e PIB per capita: RMC, ESP e MMP 

Segundo o último levantamento divulgado pelo IBGE, no final de 2017, referentes ao 

ano de 2015, a RMC possui o segundo maior PIB do estado de São Paulo (Tabela 1.1), 

ficando atrás da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), mantendo também a segunda 

maior participação no PIB estadual (8,9%) e ficando bem situada, em termos da participação 

no PIB nacional (2,9%), entre as 10 principais regiões metropolitanas do país. Quanto ao PIB 

per capita, com R$ 55,9 mil, a RMC situa-se abaixo apenas da Aglomeração Urbana de 

Jundiaí (R$ 85,5 mil), composta por sete municípios, no estado de São Paulo, mantendo-se 

superior ao PIB per capita do estado (R$ 43,7 mil) e do país (R$ 29,3 mil).  
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Tabela 1.1 - PIB 2015 das Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas, Unidade 

Regional e Macrometrópole Paulista no estado de São Paulo, 2002-2015.  

(Valores em R$ mil) 

Unidade Territorial 
Número de 

Municípios 

PIB 2015 

 Total (R$ mil) % Estado % Brasil 
Per Capita 

(em R$) 

RM São Paulo 39 1.056.948.121 54,5 17,6 50.114 

RM Baixada Santista 9 60.407.350 3,1 1,0 33.606 

RM Campinas 20 173.002.359 8,9 2,9 55.912 

RMVPLN 39 102.603.526 5,3 1,7 41.821 

RM Sorocaba 27 78.181.539 4,0 1,3 41.408 

AU Jundiaí 7 65.934.222 3,4 1,1 85.481 

AU Piracicaba 23 61.696.724 3,2 1,0 42.842 

UR Bragantina 10 12.171.410 0,6 0,2 29.333 

Macrometrópole 174 1.610.945.251 83,0 26,9 48.658 

RM Ribeirão Preto 34 55.122.858 2,8 0,9 33.489 

Estado de São Paulo 645 1.939.890.056 - 32,4 43.695 

Brasil 5.565 5.995.787.000 - - 29.324 

Fonte: IBGE. Elaboração: Emplasa/GIP/CDI, 2018. 
 

Observando o PIB Total, a preços correntes, em todo o período 2002-2015, a RMC 

apresentou participação percentual anual em relação ao Estado de São Paulo (ESP), à 

Macrometrópole Paulista (MMP) e ao Brasil (BR) mais ou menos constante (Tabela 1.2). A 

participação do PIB da RMC no PIB brasileiro (saindo de 2,84% em 2002, e chegando a 

2,89% em 2015) acompanhou a média histórica, continuando inferior a 3%, o mesmo 

ocorrendo em relação ao PIB estadual, em relação ao qual não ultrapassou os 9% (foi de 

8,14% para 8,91%) no período. Já com relação ao PIB da MMP, a participação da RMC tem 

se situado em patamares em torno dos 10%, sem grandes alterações.  

 

Tabela 1.2 – PIB municipal da Região Metropolitana de Campinas e participação 

relativa segundo os níveis territoriais de MMP, ESP e Brasil, 2002-2015.  

(Valores em R$ mil) 

Ano PIB (R$ mil) 
Participação relativa (%) 

ESP MMP BR 

2002 42.221.500 8,14 9,87 2,84 

2003 49.815.320 8,42 10,21 2,90 

2004 57.010.244 8,73 10,50 2,91 

2005 64.551.187 8,69 10,41 2,97 

2006 69.215.385 8,39 10,10 2,87 

2007 78.269.914 8,37 10,01 2,88 

2008 89.794.636 8,61 10,26 2,89 

2009 95.949.743 8,51 10,22 2,88 
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2010 112.141.155 8,66 10,37 2,89 

2011 119.683.755 8,33 9,99 2,73 

2012 126.040.712 8,08 9,80 2,62 

2013 143.781.544 8,38 10,12 2,70 

2014 157.312.466 8,47 10,22 2,72 

2015 173.002.359 8,92 10,74 2,89 

Fonte: IBGE, Fundação SEADE. Elaboração própria da variação e participações. 

 

Em termos de PIB per capita, com um valor de R$ 17,3 mil em 2002 e de R$ 55,9 mil 

em 2015, a RMC manteve ao longo do período uma média superior e estável em relação ao 

estado (ESP) e à macrometrópole (MMP). Na mesma base comparativa, o ESP passou de R$ 

13,7 mil para R$ 43,7 mil, e a MMP, de R$ 11,6 mil para mais de R$ 48 mil, conforme a 

Tabela 1.3.  

 

Tabela 1.3 - PIB per capita: RMC, ESP & MMP, 2002-2015.  

(Valores a preços correntes em R$) 

Períodos RMC ESP MMP 

2002 17.318 13.688 11.631 

2003 20.056 15.426 13.540 

2004 22.537 16.841 14.763 

2005 25.060 18.955 16.290 

2006 26.401 20.811 17.839 

2007 29.351 23.379 20.012 

2008 33.111 25.792 21.894 

2009 34.795 27.615 23.090 

2010 39.904 31.385 25.774 

2011 42.079 34.546 28.099 

2012 43.787 37.207 29.752 

2013 47.662 39.283 33.762 

2014 51.477 42.198 37.128 

2015 55.912 43.695 48.658 

Fonte: IBGE, Fundação SEADE. 
 

Como veremos adiante, tanto o PIB Total, como o PIB per capita da RMC são 

puxados principalmente pelos altos valores respectivos do município de Paulínia, justificados 

pelas atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva de combustíveis. 

 

1.2 PIB e PIB per capita: municípios da RMC 

Analisando a evolução do PIB Total nos vinte municípios da RMC, entre os anos de 

2002 e 2015, evidenciou-se um movimento de ampliação do produto nominal em todas as 

localidades durante o período (Tabela 1.4), ocorrendo algumas mudanças em relação à 
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participação percentual em alguns casos. Os municípios de Campinas, Paulínia, Americana, 

Itatiba, Santa Bárbara d'Oeste, Valinhos, Monte Mor, Cosmópolis, Pedreira, Holambra, 

Morungaba e Engenheiro Coelho tiveram perda de participação entre os anos de 2002 e 2015, 

sem que houvesse, no entanto, troca de posições entre os tamanhos do PIB. Já os municípios 

de Sumaré, Indaiatuba, Hortolândia, Jaguariúna, Vinhedo, Nova Odessa, Artur Nogueira e 

Santo Antônio de Posse elevaram sua participação no mesmo período, mas também sem 

alterar sua colocação. 

Tabela 1.4 - PIB Municipal, segundo os municípios da RMC, 2002-2015.  

(Valores em R$ mil) 

UT 
PIB (R$ mil) Participação relativa (%) 

2002 2015 2002 2015 

RMC 42.029.252 173.002.359 100,00 100,00 

Campinas 14.719.766 56.400.146 35,02 32,60 

Paulínia 7.474.957 27.060.732 17,79 15,64 

Sumaré 2.574.506 12.663.337 6,13 7,32 

Indaiatuba 2.342.315 12.158.901 5,57 7,03 

Hortolândia 1.698.594 10.787.568 4,04 6,24 

Americana 3.115.081 10.101.729 7,41 5,84 

Jaguariúna 1.439.442 8.903.621 3,42 5,15 

Vinhedo 1.588.682 7.635.818 3,78 4,41 

Itatiba 1.479.084 5.351.307 3,52 3,09 

Santa Bárbara d'Oeste 1.314.399 5.280.768 3,13 3,05 

Valinhos 1.462.479 5.242.015 3,48 3,03 

Monte Mor 812.684 2.964.709 1,93 1,71 

Nova Odessa 587.281 2.752.344 1,40 1,59 

Cosmópolis 407.508 1.283.381 0,97 0,74 

Pedreira 282.719 1.074.872 0,67 0,62 

Artur Nogueira 225.886 960.169 0,54 0,56 

Santo Antônio de Posse 172.006 813.300 0,41 0,47 

Holambra 222.622 799.618 0,53 0,46 

Morungaba 192.248 394.927 0,46 0,23 

Engenheiro Coelho 109.241 373.097 0,26 0,22 

Fonte: IBGE, Fundação SEADE. 

 

Desse modo, de 2002 a 2015, é possível identificar a alteração das participações dos 

municípios no PIB da RMC, mas sem alteração de suas posições dentro da região 

metropolitana. De maneira geral, dos vinte municípios da RMC, doze apresentaram queda de 

participação e oito ampliaram sua participação percentual no PIB da região. Denota-se, 

portanto, um quadro consolidado na economia da região, ao mesmo tempo em que se verifica 
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uma sutil redistribuição da riqueza regional entre os municípios, sem uma quebra da 

hierarquia do comando econômico regional assentado na indústria.  

Para que fique clara a importância e a vigência desse comando, consideramos a 

hierarquia da participação no PIB da RMC dos municípios da região em 2015. O Gráfico 1.1 

dá uma noção geral da importância maior de dois deles (Campinas e Paulínia), mas não 

sabemos bem como se situam os demais na economia regional. Nessa perspectiva de análise, 

separamos os municípios em dois grupos, os com maiores valores do PIB a preços correntes 

daqueles com os valores menores, cujo corte se deu a um percentual de 4% de participação 

relativa.  

 

Gráfico 1.1 - RMC: participação relativa no PIB Municipal (2015). 

 
Fonte: Fundação SEADE. Elaboração própria. 

 

Encontramos, assim, oito municípios com participação no PIB da RMC acima de 4% 

(Campinas, Paulínia, Sumaré, Indaiatuba, Hortolândia, Americana, Jaguariúna e Vinhedo) e 

doze municípios com participação no PIB da RMC abaixo de 4%, conforme gráficos 1.2a e 

1.2b. 

No Gráfico 1.2a estão os oito municípios com participação no PIB da RMC acima de 

4%. Campinas e Paulínia são os dois municípios que hierarquicamente comandam a economia 
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regional via indústria, principalmente, e, por isso, se destacam não somente em suas 

participações percentuais, como também pela maior sensibilidade ao ciclo econômico em 

momentos de expansão ou de recessão, dados os vínculos mais íntimos com a indústria 

nacional. O município de Sumaré tem um desempenho levemente superior aos demais, sendo 

secundado de forma alternada por Hortolândia, Indaiatuba e Americana e, finalmente, 

terminando com os desempenhos bem similares de Vinhedo e Jaguariúna. Esses oito 

municípios guardam uma maior proximidade entre si, liderados por Campinas e Paulínia, 

possivelmente porque suas economias devem manter nexos expressivos na economia 

regional.  

 

Gráfico 1.2a: Evolução da Participação do PIB dos Municípios da RMC no PIB: 

municípios da região que cresceram acima de 4% no período 2002-2015 

 
 

Fonte: Fundação SEADE. Elaboração própria. 

 

No Gráfico 1.2b estão os doze municípios com participação no PIB da RMC abaixo 

de 4%. Diversamente do anterior, temos situações mais heterogêneas entre eles. Podemos 

notar que coexistem ao menos três subgrupos que se situam nas faixas de até 1% (sete 

municípios: Cosmópolis, Pedreira, Artur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Holambra, 

Morungaba e Engenheiro Coelho), entre 1 e 2% (dois municípios: Monte Mor e Nova 

Odessa) e entre 2 e 4% (três municípios: Itatiba, Santa Bárbara d'Oeste e Valinhos) no que 

tange à participação no PIB da RMC. Não é possível determinar uma hierarquia entre esses 

municípios, mas certamente eles têm comportamentos cíclicos semelhantes e vinculados à 

dinâmica regional e local. 
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Adicionalmente, uma relação diferente pode ser feita sobre o PIB per capita em nível 

dos municípios da RMC, apenas para evidenciar como as participações na distribuição da 

riqueza regional são bem diversas quando se leva em conta a população de cada município. 

Nesse caso, não há uma preocupação com a hierarquia, mas com as potencialidades de 

aproveitamento da renda da região. Ou seja, em maior ou menor grau, os municípios 

concentram riqueza em função dessa dinâmica e em razão de uma atividade dominante mais 

especializada. O PIB per capita pode induzir ao equívoco de que a economia do município 

independe da sua dinâmica regional/nacional, mas o que ocorre é exatamente o oposto. 

 

Gráfico 1.2b: Evolução da Participação do PIB dos Municípios da RMC no PIB: 

municípios da região que cresceram abaixo de 4% no período 2002-2015 

 
 

Fonte: Fundação SEADE. Elaboração própria. 

 

Ao analisarmos os dados para o ano de 2015, separamos os municípios em função da 

distância em relação ao PIB per capita da RMC. Segundo o critério de classificação adotado, 

os municípios do grupo A se destacam mais que os do grupo B por terem PIB per capita 

superior ao da RMC; os do grupo C em relação aos do grupo D têm PIB per capita inferiores 

ao da RMC, sendo que os sete municípios do grupo D são os de participação menos 

destacada.  
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Percebe-se (Gráfico 1.3), além disso, que apenas quatro municípios
12

 (Gráfico 1.3A) 

possuem PIB per capita acima da média da RMC, estando todos os outros abaixo. Nas duas 

pontas, respectivamente, estão Paulínia (mais alto PIB per capita da RMC) e Artur Nogueira 

(mais baixo). Observe-se que o Gráfico 1.3c onde se encontram os municípios de Campinas, 

Itatiba, Sumaré, Americana e Valinhos mantém coerência com o Gráfico 1.2a e os do 

Gráfico 1.3D, com o Gráfico 1.2b. Ou seja, de uma forma geral, o PIB per capita reflete a 

produção de riqueza regional e, em alguns casos, os efeitos concentradores da atividade 

principal, algo que a análise das aberturas setoriais do PIB pode revelar mais claramente. 

 

Gráfico 1.3: PIB per capita dos 

Municípios da RMC em 2015 (em R$) 

 
Fonte: Fundação SEADE. 

 

Compreenderemos melhor a formação dos respectivos produtos municipais da RMC, a 

partir dos informes sobre emprego formal, com base nos três principais macro-setores da 

economia: agropecuária, indústria e serviços.  

 

                                                           
12

 Respectivamente, do maior para o menor: Paulínia, Jaguariúna, Vinhedo e Holambra. 
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1.3 A Distribuição do Emprego na RMC: Comparações com a MMP, ESP e abertura 

por municípios da RMC 

Dada as características gerais da evolução do PIB Total e per capita na RMC e seus 

municípios, abordadas na seção anterior, o intuito desta seção é complementar, haja vista que 

os dados do emprego traduzem melhor as características setoriais, em que pese o maior nível 

de formalização de algumas atividades em relação a outras. O importante é saber quais os 

setores “carregadores” de emprego formal na RMC.  

Quando analisados os dados sobre o emprego formal na RMC pelos três principais 

macro-setores da economia, é possível, inicialmente, inferir que a região emprega 

formalmente mais no setor de serviços (482,7 mil empregos, em 2016), no comparativo ao 

setor industrial (243,4 mil)
13

 e ao setor agropecuário e outros (12,2 mil). Ressalta-se que essa 

tendência se apresenta não apenas com relação à RMC, mas também em relação à ESP e a 

todo o país, em decorrência da participação industrial cada vez mais reduzida e das atividades 

agropecuárias cada vez mais ampliadas espacialmente.  

 

Tabela 1.5 – RMC: Empregos Formais segundo os Macro-Setores, 2000-2016. 

Ano Agropecuária Indústria Serviços 

2000 11.397 173.130 221.369 

2001 11.279 173.538 226.995 

2002 10.592 181.047 241.985 

2003 10.566 189.623 246.475 

2004 11.486 207.888 262.458 

2005 12.106 221.315 284.391 

2006 11.651 228.821 309.146 

2007 11.955 244.421 333.736 

2008 11.989 248.937 357.511 

2009 11.871 245.749 381.347 

2010 11.157 267.706 413.161 

2011 12.526 274.101 438.697 

2012 11.095 274.169 453.794 

2013 11.381 273.499 476.872 

2014 11.310 274.644 492.523 

2015 11.540 253.411 491.932 

2016 12.260 243.451 482.772 

Cresc. acumulado (%) 7,57 40,62 118,08 

Crescimento (%a.a.) 0,50 2,20 5,00 

Fonte: SEADE. Elaboração própria. 

 

                                                           
13

 Nas mesmas bases comparativas, no caso, o ano de 2016. 



29 

 

A evolução do número de empregos formais nos três grandes setores na RMC, entre 

2000 e 2016 é explicitada pelos dados da Tabela 1.5. Quanto à participação de cada macro-

setor no total de empregos formais da RMC, os serviços obtiveram um crescimento 

acumulado de 118,0% no período (2000-2016); enquanto a indústria respondeu por quase 

40,6% e os principais segmentos do macro setor agrícola ficou em 7,6%, com médias de 

crescimento anuais de 5,0%, 2,2% e 0,5%, respectivamente. No período 2014-2016, 

verificamos o efeito cíclico no emprego, que é o indicador mais sensível em momentos de 

recessão, com uma queda acumulada no emprego formal de quase 2,0% no setor de serviços e 

de 11,3% na indústria. É principalmente a agropecuária que vem empregando nesses três 

últimos anos, obtendo um crescimento acumulado de 8,4%.  

As evoluções dessas participações setoriais dos empregos sobre o total de empregos 

formais da RMC são apresentadas na Tabela 1.6. Constata-se que os Serviços e Comércio 

Atacadista e Varejista são os principais “carregadores” dos empregos formais na RMC, que, 

somados, tiveram uma participação ampliada de 60,8% em 2000 para 70,0% em 2016. As 

participações dos empregos formais no setor agropecuário e na indústria tiveram uma 

alteração importante desde o início do século, caindo em quase metade, de 2,2% em 2000 

para 1,3% em 2016, na agropecuária e reduzindo-se de um terço para um quarto da 

participação regional, de 33,3% em 2000 para 24,9% em 2016, no caso da indústria. O setor 

da Construção teve um ciclo de crescimento no período 2009-2014, subindo acima de 4%, 

devido ao impulso dado pelas contratações do Programa Minha Casa Minha Vida, do 

Governo Federal. 

 

Tabela 1.6: Participação dos Macro-setores nos Empregos Formais da RMC (%),  

2000-2016. 

Ano Agropecuária Indústria Serviços Construção Comércio 

2000 2,2 33,3 42,6 3,7 18,3 

2001 2,1 32,6 42,6 3,5 19,2 

2002 1,9 32,2 43,1 3,1 19,8 

2003 1,8 32,7 42,5 2,9 20,1 

2004 1,8 33,2 41,9 2,5 20,6 

2005 1,8 32,7 42,0 2,7 20,8 

2006 1,6 32,0 43,2 2,8 20,4 

2007 1,5 31,6 43,1 3,2 20,6 

2008 1,5 30,4 43,7 3,8 20,7 

2009 1,4 28,9 44,8 4,3 20,6 

2010 1,2 29,2 45,0 4,7 19,9 

2011 1,3 28,4 45,5 4,7 20,1 

2012 1,1 27,9 46,2 4,9 19,9 
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2013 1,1 26,9 46,9 4,7 20,4 

2014 1,1 26,5 47,5 4,6 20,3 

2015 1,1 25,2 48,9 4,3 20,4 

2016 1,3 24,9 49,4 3,8 20,6 

Fonte: SEADE. Elaboração própria. 

 

O importante a reter do quadro acima é que as alterações nas participações nos 

empregos formais responderam sensivelmente ao ciclo de desaceleração-recessão (2012-

2016). Em menor medida, isto ocorreu nos setores de Serviços e Comércio Atacadista e 

Varejista e em maior medida na agropecuária e na indústria, sendo que os fatores que 

aceleram a queda dos empregos formais e do desempenho do setor industrial são de ordem 

estrutural, questão que será explorada no próximo relatório. 

Concernente aos empregos formais totais na RMC e no estado de São Paulo (ESP), a 

participação da RMC tem se mantido constante em pouco mais de 7% após 2007 (Tabela 

1.7a). Já em relação à Macrometrópole Paulista (MMP) no período 2014-2016, a participação 

dos empregos formais da RMC apresentou variações maiores, de 4,7% a 5,4% (Tabela 1.7b), 

mas não se sabe ainda ao certo como o ciclo recessivo recente influiu nesse indicador. 

Quando consideramos os macro-setores (Agropecuária, Indústria, Serviços, Construção e 

Comércio Atacadista e Varejista), podemos notar melhora na participação dos empregos 

formais na RMC em relação ao estado (ESP) em praticamente todos eles (Tabelas 1.7c e 

1.7d). No comparativo com a MMP, a RMC apresentou queda na participação somente na 

agropecuária no período 2014-2016 (Tabela 1.7e e 1.7f).  

 

Tabela 1.7a: Empregos Formais Totais na RMC e no ESP em número absoluto e 

participação (%), de 2000 a 2016. 

Ano 
Empregos Formais (Total) 

ESP RMC RMC/ESP (%) 

2000 8.049.213 520.230 6,46 

2001 8.227.367 532.750 6,48 

2002 8.608.048 562.027 6,53 

2003 8.748.152 580.587 6,64 

2004 9.273.177 626.246 6,75 

2005 9.760.764 676.517 6,93 

2006 10.315.118 715.782 6,94 

2007 11.078.904 773.813 6,98 

2008 11.713.163 818.805 6,99 

2009 12.079.131 850.295 7,04 
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2010 12.873.605 918.303 7,13 

2011 13.412.779 965.081 7,20 

2012 13.783.541 981.621 7,12 

2013 14.024.340 1.016.165 7,25 

2014 14.111.450 1.036.642 7,35 

2015 13.697.471 1.005.538 7,34 

2016 13.194.120 976.595 7,40 

Fonte: SEADE. Elaboração própria. 

 

De qualquer maneira, na análise de cada um desses três macro-setores, no tocante à 

participação da RMC no ESP e na MMP, evidencia-se a importância que o setor industrial da 

RMC continua tendo. A indústria da RMC foi o setor de melhor desempenho na participação 

entre os anos 2000 e 2016, comparativamente ao emprego formal nos demais setores e em 

relação ao próprio setor industrial no estado e na Macrometrópole. Cabe ainda chamar a 

atenção para certa importância do emprego formal na agropecuária da RMC vis-à-vis a MMP, 

com uma participação relativa de 15,1% (70,3 mil empregos formais) em 2016, tendo 

chegado a 17,8% em 2014 (63,8 mil empregos formais), conforme Tabela 1.7e. A 

participação do setor de Serviços e do Comércio Atacadista e Varejista na RMC em relação à 

MMP chama atenção pelo tamanho absoluto, saindo de 316,4 mil empregos formais gerados 

em 2014 para 353,1 mil gerados em 2016. 

 

Tabela 1.7b: Empregos Formais Totais na RMC e na MMP em número absoluto e 

participação (%), de 2014 a 2016. 

Ano 
Empregos Formais (Total) 

MMP RMC RMC/MMP (%) 

2014 11.122.786 520.230 4,68 

2015 10.777.921 532.750 4,94 

2016 10.398.127 562.027 5,41 

Fonte: SEADE. Elaboração própria. 

 

Tabela 1.7c: Empregos Formais dos macro-setores Agropecuária, Indústria e Serviços 

na RMC e no ESP em número absoluto e participação (%), de 2000 a 2016. 

Ano 
Agropecuária Indústria Serviços 

ESP RMC 
RMC/ESP 

(%) ESP RMC 
RMC/ESP 

(%) 
ESP RMC 

RMC/ESP 

(%) 

2000 312.872 11.397 3,64 1.934.567 173.130 8,95 4.172.457 221.369 5,31 

2001 311.307 11.279 3,62 1.939.378 173.538 8,95 4.278.125 226.995 5,31 

2002 315.804 10.592 3,35 1.973.231 181.047 9,18 4.549.761 241.985 5,32 

2003 315.650 10.566 3,35 2.018.872 189.623 9,39 4.578.246 246.475 5,38 
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2004 342.587 11.486 3,35 2.211.227 207.888 9,40 4.746.724 262.458 5,53 

2005 336.138 12.106 3,60 2.292.927 221.315 9,65 4.971.854 284.391 5,72 

2006 361.829 11.651 3,22 2.348.434 228.821 9,74 5.315.670 309.146 5,82 

2007 371.804 11.955 3,22 2.518.237 244.421 9,71 5.659.909 333.736 5,90 

2008 375.405 11.989 3,19 2.601.077 248.937 9,57 5.974.864 357.511 5,98 

2009 370.913 11.871 3,20 2.563.720 245.749 9,59 6.231.435 381.347 6,12 

2010 329.399 11.157 3,39 2.757.559 267.706 9,71 6.635.718 413.161 6,23 

2011 361.435 12.526 3,47 2.805.465 274.101 9,77 6.926.682 438.697 6,33 

2012 350.444 11.095 3,17 2.798.235 274.169 9,80 7.232.487 453.794 6,27 

2013 334.824 11.381 3,40 2.826.337 273.499 9,68 7.372.939 476.872 6,47 

2014 321.171 11.310 3,52 2.735.337 274.644 10,04 7.534.096 492.523 6,54 

2015 329.250 11.540 3,50 2.514.912 253.411 10,08 7.464.933 491.932 6,59 

2016 308.437 12.260 3,97 2.365.531 243.451 10,29 7.288.949 482.772 6,62 

Fonte: SEADE. Elaboração própria. 

 

Tabela 1.7d: Empregos Formais dos macro-setores Construção e Comércio Atacadista e 

Varejista na RMC e no ESP em número absoluto e participação (%), de 2000 a 2016. 

Ano 
Construção Comércio 

ESP RMC 
RMC/ESP 

(%) EST RMC 
RMC/ESP 

(%) 

2000 308.921 19.244 6,23 1.320.396 95.090 7,20 

2001 304.119 18.560 6,10 1.394.438 102.378 7,34 

2002 292.507 17.258 5,90 1.476.745 111.145 7,53 

2003 279.521 17.070 6,11 1.555.863 116.853 7,51 

2004 285.094 15.681 5,50 1.687.545 128.733 7,63 

2005 331.394 17.939 5,41 1.828.451 140.766 7,70 

2006 372.986 19.969 5,35 1.916.199 146.195 7,63 

2007 452.272 24.533 5,42 2.076.682 159.168 7,66 

2008 537.521 30.863 5,74 2.224.292 169.505 7,62 

2009 593.322 36.294 6,12 2.319.741 175.034 7,55 

2010 666.425 43.278 6,49 2.484.504 183.001 7,37 

2011 732.822 45.544 6,21 2.586.375 194.213 7,51 

2012 720.729 47.656 6,61 2.681.646 194.907 7,27 

2013 747.099 47.568 6,37 2.743.141 206.845 7,54 

2014 738.092 47.841 6,48 2.782.754 210.324 7,56 

2015 679.475 43.397 6,39 2.708.901 205.258 7,58 

2016 580.783 37.181 6,40 2.650.420 200.931 7,58 

Fonte: SEADE. Elaboração própria. 
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Tabela 1.7e: Empregos Formais dos macro-setores Agropecuária, Indústria e Serviços 

na RMC e na MMP em número absoluto e participação (%), de 2014 a 2016. 

Ano 
Agropecuária Indústria Serviços 

MMP RMC 
RMC/MMP 

(%) MMP RMC 
RMC/MMP 

(%) MMP RMC 
RMC/MMP 

(%) 

2014 63.884 11.397 17,84 1.983.733 173.130 8,73 6.343.825 221.369 3,49 

2015 67.027 11.279 16,83 1.811.445 173.538 9,58 6.280.110 226.995 3,61 

2016 70.306 10.592 15,07 1.698.208 181.047 10,66 6.133.377 241.985 3,95 

Fonte: SEADE. Elaboração própria. 

 

Tabela 1.7f: Empregos Formais dos macro-setores Construção e Comércio Atacadista e 

Varejista na RMC e na MMP em número absoluto e participação (%), de 2014 a 2016. 

Ano 
Construção Comércio 

MMP RMC 
RMC/MMP 

(%) 
MMP RMC 

RMC/MMP 

(%) 

2014 613.716 19.244 3,14 2.117.628 95.090 4,49 

2015 555.320 18.560 3,34 2.064.019 102.378 4,96 

2016 468.019 17.258 3,69 2.028.217 111.145 5,48 

Fonte: SEADE. Elaboração própria. 

 

O último dado a explorar neste capítulo é o desempenho dos empregos formais nos 

municípios da RMC (Tabela 1.8). Aqui, a heterogeneidade mostra-se desafiadora. 

Considerando os empregos formais gerados no período de desaceleração-recessão (2012-

2016) da economia brasileira, verifica-se um crescimento maior que 3% em nove dos vinte 

municípios (Monte Mor, Holambra, Santo Antônio de Posse, Jaguariúna, Indaiatuba, 

Vinhedo, Sumaré, Hortolândia e Santa Bárbara d'Oeste) e menor que 2% nos demais (onze 

municípios). Em sete deles (Pedreira, Cosmópolis, Nova Odessa, Paulínia, Americana, Itatiba 

e Morungaba) houve queda relativamente acentuada e, em quatro (Engenheiro Coelho, 

Valinhos, Artur Nogueira e Campinas) houve crescimento medíocre (maior que zero e menor 

que um). As taxas de crescimento anual corroboram o desempenho medíocre ou negativo na 

maioria dos municípios da região, ou seja, foram treze os municípios com desempenho abaixo 

de 1%.  

 

Tabela 1.8 - Empregos Formais Totais nos Municípios da RMC: número absoluto, taxa 

de crescimento (%) e TGCA (%), de 2011 a 2016. 

Município 
Empregos Formais Taxa 

Cresc. 
TGCA 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Monte Mor 11.489 11.407 11.246 13.389 13.220 13.161 14,60 2,80 

Holambra 7.213 7.421 7.361 7.488 7.811 8.007 11,00 2,10 

Sto. Ant. de Posse 7.027 7.168 7.857 7.921 7.874 7.705 9,60 1,90 

Jaguariúna 31.219 30.327 32.306 36.282 36.874 34.027 9,00 1,70 
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Indaiatuba 67.381 69.793 72.463 73.499 73.050 72.751 8,00 1,50 

Vinhedo 33.000 36.883 37.419 38.950 36.210 35.172 6,60 1,30 

Sumaré 51.346 50.430 52.998 54.770 55.637 54.331 5,80 1,10 

Hortolândia 44.455 43.786 45.912 48.441 44.626 46.266 4,10 0,80 

Sta. Bárbara d'Oeste 45.352 44.936 47.595 48.333 45.816 47.015 3,70 0,70 

Engenheiro Coelho 3.830 3.759 3.808 3.594 3.936 3.876 1,20 0,20 

Valinhos 43.313 42.186 42.746 43.169 44.223 43.690 0,90 0,20 

Artur Nogueira 9.344 9.489 11.039 10.619 11.558 9.405 0,70 0,10 

Campinas 406.535 416.146 436.561 439.864 418.860 408.258 0,40 0,10 

Pedreira 13.128 13.505 13.534 13.528 13.134 13.042 -0,70 -0,10 

Cosmópolis 9.991 10.297 10.772 10.424 10.200 9.763 -2,30 -0,50 

Nova Odessa 18.584 18.407 19.748 19.459 18.446 18.115 -2,50 -0,50 

Paulínia 44.432 48.457 43.256 40.025 43.876 40.881 -8,00 -1,70 

Americana 81.259 79.928 82.334 80.758 76.611 72.890 -10,30 -2,20 

Itatiba 36.183 37.296 37.210 36.260 35.366 32.182 -11,10 -2,30 

Morungaba 13.340 12.106 11.314 9.869 8.210 6.058 -54,60 -14,60 

Fonte: SEADE. Elaboração própria. 

 

A análise dos empregos formais é uma pequena amostra do conjunto de problemas que 

envolvem a estrutura do emprego regional. O nível de informalidade tem crescido 

substancialmente nos últimos dois anos, mas esta é uma característica ao mesmo tempo 

conjuntural e histórica. O fato novo do período 2000-2016 foi o crescimento do emprego 

formal até 2011, mas é sempre importante chamar a atenção para o tipo de emprego que pode 

ter crescido, isto é, o emprego fácil de perder. Ele esteve mais presente nos setores de 

Serviços, Comércio Atacadista e Varejista e, por um tempo menor, na Construção. Do ponto 

de vista estrutural, o emprego industrial e agrícola tem sido sensível ao ciclo de 

expansão/recessão manifestado no período, sendo que, no caso da indústria, ainda sabemos 

pouco sobre o real potencial de crescimento do emprego formal no setor e na região. 
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Capítulo 2: Diagnóstico do Setor Agropecuário da Região Metropolitana de Campinas 

Este capítulo apresenta um diagnóstico da evolução recente da produção agropecuária 

na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Procuramos identificar sua importância no 

contexto estadual e estabelecer comparações em relação ao estado de São Paulo (ESP) e à 

Macrometrópole Paulista (MMP), da qual a RMC faz parte, e com a qual guarda 

características semelhantes naquilo que se refere ao intenso processo de urbanização e à 

influência do movimento de desconcentração da indústria paulista, a partir da década de 1980. 

Internamente à região, serão analisados brevemente os papéis de cada município e 

estabelecidas análises comparativas, propondo, a partir delas, reagrupamentos de acordo com 

a lógica da produção no espaço rural. 

Ressaltamos algumas tendências verificadas no início deste século, das quais 

tentaremos apontar perspectivas para o desenvolvimento das atividades nas próximas décadas. 

Metodologicamente, a análise setorial se baseia na Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego, na Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) e na 

Pesquisa Pecuária Municipal (PPM), ambas do IBGE, que apresentam dados até 2016. Além 

disso, é fundamental que se utilize os dados do último Censo agropecuário do IBGE, que, 

apesar de se remontar a 2006, oferece os dados mais recentes disponíveis sobre produtos 

importantes da região, como a produção de flores e plantas ornamentais. O mesmo pode ser 

dito dos dados sobre a estrutura fundiária.  

 

1.1 Características Gerais da produção no espaço rural da RMC 

A Agricultura na região metropolitana de Campinas competiu ao longo das últimas 

décadas com o próprio processo de metropolização da região, que se caracteriza por uma 

aglomeração populacional e uma conurbação espacial, decorrentes de uma industrialização 

pesada e das condições de apropriação, uso e ocupação do solo urbano, fazendo com que o 

espaço rural se tornasse cada vez mais residual ou adquirisse outras funções não 

necessariamente agrícolas. 

Desde o ano 2000, a participação da população rural na população total da RMC vem 

diminuindo, de acordo com o padrão histórico de divisão social do trabalho, em que o urbano 

ganha importância como espaço de concentração populacional. Dentre os municípios da RMC 

(Tabela 2.1), seis municípios tinham uma população rural com participação acima de 10% de 

sua população total, no ano 2000. No ano de 2010, apenas quatro municípios apresentam 

desempenho semelhante. Já para o ano de 2017, a estimativa populacional é de continuidade 
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da queda da taxa de participação da população rural, em que apenas o município de 

Engenheiro Coelho aparece com cifra superior a 20%. 

 

TABELA 2.1 - RMC e seus municípios: Taxa de População Rural (%) 

Localidades 2000 2010 2017 

RMC 3,00 2,60 2,40 

Engenheiro Coelho 30,10 26,90 24,70 

Holambra 45,40 27,60 18,30 

Itatiba 18,80 15,60 13,60 

Morungaba 21,40 14,60 11,10 

Artur Nogueira 8,00 9,50 9,50 

Cosmópolis 4,10 7,10 7,10 

Sto. Antônio de Posse 19,00 8,80 5,30 

Monte Mor 8,50 6,10 4,90 

Valinhos 5,40 4,80 4,50 

Vinhedo 2,20 3,10 3,10 

Jaguariúna 12,80 2,90 1,90 

Campinas 1,70 1,70 1,70 

Nova Odessa 2,30 1,60 1,60 

Sumaré 1,40 1,20 1,20 

Indaiatuba 1,60 1,00 1,00 

Pedreira 3,10 0,80 0,80 

Sta. Bárbara d'Oeste 1,30 0,80 0,80 

Americana 0,20 0,50 0,50 

Paulínia 1,10 0,10 0,10 

Hortolândia 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Fundação SEADE 

 

Nota-se, portanto, que entre os anos de 2000 e 2017, a situação geral é de continuidade 

da queda da população rural. Evidenciou-se que alguns municípios até aumentaram a 

participação (Artur Nogueira, Cosmópolis, Vinhedo e Americana), embora já possuíssem 

pequenos contingentes. As quedas populacionais rurais foram mais acentuadas em Holambra, 

Morungaba, Santo Antônio de Posse, Jaguariúna, Engenheiro Coelho, Itatiba e Pedreira. 

Tanto o pequeno aumento quanto as quedas acentuadas sugerem uma mudança no uso e 

ocupação do solo regional.   

Em geral, atribui-se essa mudança à refuncionalização por que têm passado as 

metrópoles no bojo do chamado processo de reestruturação produtiva, que influiu 

consideravelmente no ordenamento territorial e implicou em modificações estruturais na 

organização industrial, na agroindústria, na agropecuária e nas formas tradicionais de uso e 
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ocupação do solo agrícola. Com a concentração populacional cada vez maior do comércio 

varejista em Campinas, com o surgimento de novos fluxos de capitais, de mercadorias e de 

serviços, uma maior movimentação intermunicipal da população e uma diversificação da 

estrutura produtiva que concentra serviços produtivos modernos (bancários, exportação e 

importação) podem ter colaborado nesta mudança, embora o espaço rural não deva ser visto 

como passivo nessa transformação. 

Sobre a mudança nas ocupações no espaço rural, que ocorrem desde os anos 1990, 

Balsadi e Borin (2006, p. 156) afirmam que: 

Para melhor entender o grande crescimento das ocupações não-agrícolas da 

PEA com domicílio rural, é necessária a inclusão de outros fatores 

explicativos, os quais se relacionam com a crise na agricultura, com as funções 

recentemente criadas no meio rural, com a emergência de novos atores, as 

mudanças nas famílias rurais e nas explorações agropecuárias e as 

similaridades entre os mercados de trabalho urbano e rural.  

Pesquisadores da Fundação SEADE já apontavam também a presença do fenômeno 

metropolitano, com o crescimento das ocupações urbanas na área rural, em todo o estado e 

especialmente em suas regiões metropolitanas principais. Este é um fato que ainda carece de 

maior atenção dos planejadores, em função de suas implicações para o ordenamento territorial 

e o macrozoneamento. Caiado e Santos (2006, p. 1), por exemplo, se referem à “existência de 

ocupações urbanas em áreas rurais, tais como: loteamentos sem aprovação, loteamentos 

aprovados por lei especial, grandes equipamentos de lazer e indústrias, e sobre processos de 

conurbação com outros municípios”.  

Os pesquisadores falam da falta de regularização, mas chamam a atenção para o fato 

de que: 

o perímetro urbano, aprovado por lei municipal, muitas vezes não é respeitado, 

ampliando o problema representado pela falta de homogeneidade mínima nos 

seus critérios de delimitação entre os municípios brasileiros. Por esse motivo, 

perde sentido estudar separadamente os eventos demográficos ou 

socioeconômicos que ocorrem em áreas rurais como se fossem peculiares em 

relação aos localizados no perímetro urbano (CAIADO e SANTOS, 2006, p. 

10). 

Essas alterações que aos poucos são constatadas no espaço rural, além de jogar por 

terra a antiga dicotomia cidade/campo e rural/urbano, deveriam despertar novas iniciativas 

dos planejadores para entender sua dinâmica e não apenas tratá-las simplesmente como se 

fossem algo que “foge à regra” legal. Até porque os espaços de produção agropecuária, 

atividades não-agrícolas, localização de empreendimentos e de residência (proliferação de 
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condomínios fechados) se deslocaram e atendem a outros condicionantes, afetando as 

tradicionais áreas de produção. 

A queda na participação do Valor Adicionado Bruto (VAB) da produção agropecuária 

dos municípios da RMC no VAB total da região, no ano de 2015 (Tabela 2.2), pode ser uma 

manifestação desse fenômeno, corroborando a mudança no uso e ocupação do solo no período 

investigado, questão que será mais bem analisada no próximo relatório.  

 

TABELA 2.2 – Participação da Agricultura no VAB dos Municípios da RMC (2015). 

Município Total (R$mil) Agro Ind Serv 

Hortolândia 8.871.820 - 0,38 0,62 

Paulínia 22.233.409 - 0,48 0,52 

Americana 8.571.824 - 0,28 0,71 

Jaguariúna  6.600.561 - 0,3 0,7 

Vinhedo  5.869.209 - 0,4 0,6 

Campinas  46.327.523 - 0,21 0,79 

Indaiatuba  9.563.909 - 0,4 0,6 

Sta. Bárbara d'Oeste  4.541.373 - 0,33 0,66 

Nova Odessa  2.325.259 0,01 0,33 0,67 

Pedreira  922.214 0,01 0,29 0,7 

Valinhos  4.325.639 0,01 0,31 0,68 

Cosmópolis  1.140.469 0,01 0,29 0,7 

Sumaré  9.425.362 0,01 0,39 0,6 

Monte Mor  2.395.934 0,01 0,58 0,41 

Engenheiro Coelho  336.538 0,05 0,18 0,77 

Morungaba  330.526 0,06 0,42 0,52 

Artur Nogueira  862.736 0,11 0,2 0,69 

Itatiba  4.533.439 0,14 0,34 0,52 

Sto. Antônio de Posse 723.632 0,17 0,16 0,66 

Holambra 728.172 0,33 0,19 0,48 
 Fonte: PIB dos Municípios – IBGE (2015) 

Nesse sentido, para o caso da RMC, uma das implicações dessa refuncionalização se 

deu no que se refere ao papel dos serviços ligados à produção de conhecimentos e tecnologias 

voltadas para a atividade agrícola. Isto fez com que a produção se desconcentrasse 

espacialmente em direção a regiões cujos preços da terra e do trabalho são mais baixos, tanto 

dentro da RMC quanto fora dela e do próprio estado de São Paulo.  

A região metropolitana e, em especial, o município de Campinas, passou a concentrar 

importantes serviços tecnológicos (Quadro 2.1), sem os quais a moderna agricultura 

capitalista seria incapaz de produzir no campo. A especialização em alta tecnologia vai além 

das instituições mais antigas voltadas para a produção agropecuária stricto sensu. Os centros 
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de decisão administrativos e empresariais passam a se localizar em pontos cada vez mais 

distantes de interesses e capitais apenas locais, o que também pode ter gerado pressões sobre 

o uso do solo por parte de comunidades tradicionais. 

 

Quadro 2.1 – Unidades de Pesquisa e Desenvolvimento Ligados diretamente à 

Agropecuária, localizadas em Campinas. 

Unidades Antigas Ano de Criação 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC) 1887 

Instituto de Economia Agrícola (IEA) 1942 

Faculdade de Engenharia Agrícola Unicamp (Feagri/UNICAMP) 1984 

Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP) 1991 

Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) 1997 

Embrapa Monitoramento por Satélite 1999 

Unidades Recentes Ano de Criação 

Laboratório Nacional Agropecuário em Campinas - LANAGRO/MAPA-SP 2009 

Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE) 2010 

CNPEM-LNBIO: Laboratório Internacional Associado (LIA)/LIA Bacwall 2013 

Embrapa Territorial - Unidade de Biomassa 2017 

Centro de Inovação América Latina – Cargill 2017 

Fonte: Levantamento próprio. 

Por outro lado, se considerado o contexto estadual, nenhuma das cidades da RMC tem 

participação expressiva na produção das culturas mais importantes do moderno agronegócio 

paulista. Se produtos como cana-de-açúcar, laranja, soja, milho e café, juntos, respondiam por 

77% do valor da produção da agricultura paulista em 2016, nenhum destes apresenta grande 

participação na região. São culturas que se destacam pela grande importância para alguns 

desses municípios, mas que respondem por uma pequena parcela das áreas destinadas à 

lavoura no estado (Tabela 2.3). Ademais, a pecuária bovina também não apresenta números 

expressivos, diante do contexto estadual, estando mais presente no manejo de animais de 

granja (Tabela 2.4), ainda que com muito menos força do que na MMP.  

 

Tabela 2.3 - Áreas Destinadas à Lavoura e Valor da Produção Agrícola, 2016. 

UT 
Área plantada Área colhida Valor da produção 

Hectares % Hectares % R$ mil % 

São Paulo 8.630.346 100,00 8.623.236 100,00 52.115.875 100,00 

MMP 679.431 7,87 677.541 7,86 4.679.356 8,97 

RMC 76.814 0,89 76.810 0,89 651.152 1,25 

Fonte: Pesquisa agrícola Municipal – IBGE (2016). 
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Tabela 2.4 - Efetivo dos Rebanhos por tipo, 2016. 

UT 
Bovinos Suínos Galináceos 

Total % Total % Total % 

São Paulo 11.031.408 100,00 1.367.491 100,00 197.562.326 100,00 

MMP 1.575.153 14,28 493.786 36,11 59.614.209 30,17 

RMC 113.276 1,03 40.794 2,98 8.623.735 4,37 

Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal – IBGE (2016). 

 

Nota-se que os números da produção na RMC não são representativos ante os do ESP, 

o uso do solo parece responder à lógica do mercado, apresentando especificidades que 

correspondem à maneira como os municípios aderem em maior ou menor grau à dinâmica 

metropolitana, à estrutura fundiária, às condições edafoclimáticas e às influências de 

subcentros exteriores à RMC, ligados aos modernos complexos agroindustriais do estado. 

Todavia, esta conexão é importante para que se tenha na devida conta o papel do seu principal 

centro (Campinas) no desenvolvimento agropecuário da região. 

A importância da região para o agronegócio paulista, segundo dados de PIB 

divulgados pelo IBGE, assim como os da Macrometrópole Paulista (MMP), oscilou em torno 

de uma média relativamente estável do VAB estadual, entre os anos de 2002 e 2012 (3,5% 

para a RMC, 19,7% para a MMP). Entretanto, os dados mostram um ganho de participação 

nos últimos anos da série, assim como a MMP (Tabela 2.5).  

 

Tabela 2.5 – Participação do VAB da Agropecuária da MMP e da RMC no VAB da 

Agropecuária Estadual (2015). 

Ano 
Participação relativa (%) 

MMP/ESP RMC/ESP 

2002 19,80 3,90 

2003 20,40 3,60 

2004 20,70 3,80 

2005 20,80 3,70 

2006 19,00 3,40 

2007 20,60 3,60 

2008 19,50 3,40 

2009 19,40 3,10 

2010 18,40 2,90 

2011 19,60 3,30 

2012 18,30 3,40 

2013 22,20 4,40 

2014 24,40 5,30 
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2015 25,80 5,90 

Fonte: IBGE. Elaboração própria. 

 

 Há que se verificar, entretanto, se esse resultado estaria influenciado ou não pela 

queda recente dos preços das commodities agrícolas no mercado internacional. Tal fenômeno 

penalizaria o PIB do agronegócio paulista em regiões com produção agropecuária, 

principalmente, voltada ao mercado externo, fazendo com que se gerasse um “efeito 

estatístico” na série. Ou seja, uma variação derivada mais da queda dos preços dos produtos 

exportados do que do crescimento da produção interna. 

Para dirimir a dúvida, verificamos os dados do Valor Adicionado Fiscal (VAF) para a 

agropecuária, tratados e divulgados pela Fundação SEADE. As informações mostram uma 

tendência inversa ao do VAB da agropecuária, com queda de participação da RMC e MMP na 

série (Tabela 2.6), o que é coerente com a perda de competitividades dos preços externos. 

Uma das possíveis interpretações para essa discrepância, todavia, pode estar na metodologia 

do VAF, que capta apenas as operações declaradas, muitas delas vinculadas a alguma 

agroindústria, o que confere maior formalização ao processo. Mas para o caso das 

commodities é suficiente. 

 

Tabela 2.6 – Valor Adicionado Fiscal da Agropecuária (Em Reais de 2016), participação 

das Regiões no VAF Estadual e Taxa de Crescimento anual. 

Ano 

VAF Agropecuária (R$ mil) 

ESP MMP RMC 

Participação 

(%) 
Crescimento anual (%) 

MMP/

ESP 

RMC/

ESP 
ESP MMP RMC 

2000 8.776.452 1.623.093 234.986 18,50 2,70 - - - 

2001 10.447.644 1.718.756 244.874 16,50 2,30 19,00 6,20 5,90 

2002 9.440.419 1.522.949 188.969 16,10 2,00 -9,60 -4,20 -11,40 

2003 10.058.938 1.539.758 240.235 15,30 2,40 6,60 -9,90 1,10 

2004 8.782.506 1.323.888 186.111 15,10 2,10 -12,70 6,70 -14,00 

2005 9.294.227 1.404.152 183.544 15,10 2,00 5,80 6,70 6,10 

2006 12.002.473 1.763.435 233.359 14,70 1,90 29,10 6,50 25,60 

2007 10.619.655 1.909.950 211.213 18,00 2,00 -11,50 4,70 8,30 

2008 9.568.852 1.343.272 181.672 14,00 1,90 -9,90 -0,80 -29,70 

2009 11.480.406 1.522.214 172.214 13,30 1,50 20,00 3,40 13,30 

2010 14.452.769 1.656.539 181.482 11,50 1,30 25,90 5,40 8,80 

2011 13.693.476 1.725.791 217.867 12,60 1,60 -5,30 1,30 4,20 

2012 14.565.824 2.028.421 229.434 13,90 1,60 6,40 0,30 17,50 

Fonte: Fundação SEADE. Elaboração própria. 
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Por outro lado, se um percentual mais elevado da produção agropecuária for 

tipicamente de “mercados curtos”, em que os produtos são destinados diretamente ao 

comércio próximo e, portanto, estando mais sujeito à evasão fiscal, pode-se comprometer a 

análise por meio dessa fonte. Além disso, como a série divulgada vai somente até o ano de 

2012, não foi possível captar todo o efeito do ciclo econômico no período 2000-2016. 

Entretanto, com os dados deflacionados, permitiu-se verificar que a agropecuária paulista 

apresentou um crescimento de 66% no período 2000-2012, o da RMC foi de 25% e o da 

MMP, 27%. 

Para contrastar essas duas fontes, recorremos às estatísticas de empregos formais como 

uma terceira fonte de investigação. A agropecuária da RMC tem apresentado ganhos 

importantes desde o início do século. Entre 2002 e 2016, os empregos formais cresceram 

21,3% na RMC contra 9,7% na MMP e apenas 0,34% no Estado (Tabela 2.7).  

 

Tabela 2.7 – Evolução do Emprego Formal e Taxa de Crescimento Anual (2016). 

Ano 
Vínculos ativos (pessoas) Crescimento anual (%) 

ESP MMP RMC ESP MMP RMC 

2002 315.804 71.438 10.801 - - - 

2003 315.650 71.166 10.774 0,00 -0,40 -0,20 

2004 342.587 76.588 11.708 8,50 7,60 8,70 

2005 336.138 76.155 12.311 -1,90 -0,60 5,20 

2006 357.108 78.629 11.998 6,20 3,20 -2,50 

2007 369.141 81.616 12.494 3,40 3,80 4,10 

2008 375.160 82.608 12.530 1,60 1,20 0,30 

2009 372.451 82.608 12.344 -0,70 0,00 -1,50 

2010 331.411 80.649 11.769 -11,00 -2,40 -4,70 

2011 364.091 82.950 13.218 9,90 2,90 12,30 

2012 355.148 79.731 11.914 -2,50 -3,90 -9,90 

2013 340.153 80.394 12.203 -4,20 0,80 2,40 

2014 327.604 77.616 12.120 -3,70 -3,50 -0,70 

2015 336.574 80.526 12.412 2,70 3,70 2,40 

2016 314.746 78.378 13.106 -6,50 -2,70 5,60 

Fonte: RAIS, MTE. Elaboração própria. 

 

Mesmo diante da conjuntura de crise, a região conseguiu acelerar a criação de postos 

de trabalho nos últimos dois anos, apesar da redução do número de estabelecimentos (Tabela 

2.8). Esta pode ser uma das explicações para a tendência à maior concentração de 
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estabelecimentos de médio porte na RMC, por serem mais estruturados para o atendimento do 

mercado consumidor urbano e mais exigente em termos de estrutura formal das propriedades.  

 

Tabela 2.8 – Número de Estabelecimentos Agropecuários na RMC (2006-2016). 

Ano Estabelecimentos Crescimento anual (%) 

2006 1.707 - 

2007 1.717 0,60 

2008 1.714 -0,20 

2009 1.714 0,00 

2010 1.608 -6,20 

2011 1.711 6,40 

2012 1.606 -6,10 

2013 1.609 0,20 

2014 1.614 0,30 

2015 1.562 -3,20 

2016 1.588 1,70 

Fonte: RAIS, MTE. Elaboração própria. 

 

Outros fatores podem ter elevado a competição entre os produtores da RMC em 

relação aos concorrentes que produzem os mesmos produtos em outras regiões ou pode ter 

sido efeito da queda do emprego nas áreas de commodities do estado. É o que constata o 

boletim Análises e Indicadores do Agronegócio, do IEA: 

Em 2015, o setor agropecuário paulista foi o único setor com expansão nas 

contratações formais. Em 2016, porém, teve uma redução de 20.813 postos de 

trabalho, acentuando o declive da curva de geração de emprego nos últimos 

dez anos. Num balanço entre o aumento de postos de trabalho de 2015 

(+8.079) e a perda de 2016, o estoque de postos diminuiu em -12.734 no 

período considerado. (ANÁLISES E INDICADORES DO 

AGRONEGÓCIO/IEA, 2016, p. 2). 

A queda no emprego se deu de forma concentrada nas cinco principais culturas do 

estado (atividades de apoio à agricultura, cultivo de laranja, de cana-de-açúcar, criação de 

aves e de bovinos), sendo responsável pela perda de 24.104 postos de trabalho. Este é um 

dado relevante na medida em que estas atividades responderam por 64,6% do total de 

empregos formais em todo o estado em 2016. Em contraste, as atividades que aumentaram a 

oferta de empregos formais foram as de sementes certificadas
14

, florestas, dentre outras, 

segundo o mesmo boletim.  

                                                           
14

 Sendo o boletim do IEA, a de sementes certificadas foi a de melhor desempenho na geração de empregos, 

“dentre as 34 atividades agropecuárias que compõem este setor econômico”, sendo a sua base tecnológica um 
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Do ponto de vista regional, as perdas ocorreram nas Regiões Administrativas de 

Campinas, Sorocaba e São José do Rio Preto, que concentraram 40,5% do total de empregos 

formais em 2016, sendo que as maiores se deram em Barretos, Central, Campinas e Sorocaba 

nas atividades relacionadas à cultura da laranja e aos serviços terceirizados na agricultura, de 

acordo com o boletim. Isto nos leva a concluir que os resultados se devem ao efeito cíclico da 

recessão da economia no período 2015-2016, diminuindo a formalização por meio de 

demissões e aumentando a informalidade nos serviços terceirizados.  

Além destes fatores ligados à produção e ao emprego, o que se verifica de forma geral 

na produção agropecuária das regiões mais adensadas da RMC são produtos tipicamente 

cultivados em regime de pequena e média propriedade, com o uso intensivo da terra, de 

insumos industriais e de tecnologia moderna, devendo-se mencionar: utilização de tratores de 

média potência, conservação do solo, irrigação, adubos e defensivos.  

Nesse sentido, a agricultura da RMC guarda mais semelhanças que diferenças com a 

Macrometrópole Paulista (MMP), ambas marcadas por um intenso processo de urbanização, 

áreas conurbadas relativamente extensas, elevado valor dos imóveis, disponibilidade de 

importante infraestrutura viária e amplo mercado consumidor urbano, sendo as diferenças 

mais significativas determinadas pela estrutura fundiária e pelo padrão de renda. 

Como parte dessa dinâmica metropolitana, a RMC concentrava fatia importante de sua 

produção de hortigranjeiros, em 2006 (Tabela 2.9), mas também vem se diversificando desde 

então, aproveitando as oportunidades surgidas de atendimento à demanda crescente por 

atividades de lazer e cultura ligadas ao espaço rural.  

 

Tabela 2.9 - Número de estabelecimentos agropecuários na Horticultura e na 

Floricultura, por unidade territorial paulista (2006). 

UT Total (A) 
Horticultura e 

floricultura (B) 
(B)/(A) 

ESP 227.622 21.545 9,50 

MMP 48.594 10.541 21,70 

RMC 4.163 887 21,30 

Americana 63 59 93,70 

Artur Nogueira 515 67 13,00 

Campinas 631 171 27,10 

Cosmópolis 120 8 6,70 

Engenheiro Coelho 233 14 6,00 

Holambra 184 107 58,20 

Hortolândia  8 3 37,50 

                                                                                                                                                                                     

elemento basilar do sistema de produção agropecuário. Contudo, ela, sozinha, representou 0,91% da geração de 

empregos formais no estado em 2016. 
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Indaiatuba 373 99 26,50 

Itatiba 342 74 21,60 

Jaguariúna 101 13 12,90 

Monte Mor 213 31 14,60 

Morungaba 90 9 10,00 

Nova Odessa  70 20 28,60 

Paulínia 79 29 36,70 

Pedreira 76 3 3,90 

Sta. Bárbara d'Oeste 163 55 33,70 

Sto. Antônio de Posse 199 42 21,10 

Sumaré 115 18 15,70 

Valinhos 499 47 9,40 

Vinhedo 89 18 20,20 

Fonte: Censo Agropecuário – IBGE, 2006. 

 

O elevado preço da terra, a pressão sobre as áreas limítrofes à mancha urbana e as 

características da estrutura fundiária da região (Tabela 2.10) acabam por incentivar a 

migração para atividades intensivas no uso da terra, modernas tecnologicamente e com 

produção de alto valor de mercado por unidade comercializada. Abrem, portanto, espaço nas 

antigas áreas de fazenda para ampliação da oferta de atividades não-agrícolas: pesqueiros, 

aluguel de chácaras, hotéis e pousadas, restaurantes e pequenas processadoras da produção 

local.  

 

Tabela 2.10 – Número e Percentual de estabelecimentos por estrato de área, segundo as 

unidades territoriais paulistas (2006). 

 UT 
Número dos 

Estabelecimentos 

Tamanho do 

estabelecimento 
Participação (%) 

Até 10 ha Até 50 ha Até 10 ha Até 50 ha 

ESP 227.622 84.325 177.204 37,0 77,9 

MMP 48.594 33.003 40.601 67,9 83,6 

RMC 4.163 2.414 3.606 58,0 86,6 

Americana 63 59 62 93,7 98,4 

Artur Nogueira 515 289 487 56,1 94,6 

Campinas 631 366 511 58,0 81,0 

Cosmópolis 120 53 111 44,2 92,5 

Engenheiro Coelho 233 122 202 52,4 86,7 

Holambra 184 85 167 46,2 90,8 

Hortolândia  8 4 8 50,0 100,0 

Indaiatuba 373 259 313 69,4 83,9 

Itatiba 342 156 288 45,6 84,2 

Jaguariúna 101 40 76 39,6 75,2 

Monte Mor 213 93 178 43,7 83,6 

Morungaba 90 34 72 37,8 80,0 
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Nova Odessa  70 39 56 55,7 80,0 

Paulínia 79 44 72 55,7 91,1 

Pedreira 76 15 53 19,7 69,7 

Sta. Bárbara d'Oeste 163 89 142 54,6 87,1 

Sto. Antônio de Posse 199 84 152 42,2 76,4 

Sumaré 115 93 106 80,9 92,2 

Valinhos 499 419 470 84,0 94,2 

Vinhedo 89 71 80 79,8 89,9 

Fonte: Censo Agropecuário – IBGE, 2006. Elaboração própria. 

 

Os produtos e serviços oferecidos por esses estabelecimentos desfrutam de um status 

mais elevado entre consumidores, que consideram essa produção mais saudável e realizada a 

partir de um modelo mais sustentável do ponto de vista socioambiental. Pelo lado da 

demanda, o elevado padrão de renda da região garante maiores possibilidades de procura por 

essas atividades. Nas regiões próximas ao eixo urbano, há fazendas centenárias que recebem 

turistas para passar apenas um dia ou hospedar-se para usufruir das inúmeras possibilidades 

oferecidas pelo bucolismo do campo e seus prazeres, desde a apreciação pura e simples da 

natureza até a realização de atividades tais como saborear um café da manhã típico, almoço 

caipira e passeios a cavalo, conhecer o cultivo de frutas e a produção artesanal, bem como 

fazer visitas a casarões ou sítios históricos. 

Já em relação à intensidade de uso da terra, sem descartar a influência que as 

modernas atividades de serviços ligadas ao turismo rural possam exercer sobre a estruturação 

da empresa agrícola metropolitana, observamos a partir da distribuição do número de 

estabelecimentos e do emprego formal (Tabela 2.11) que a RMC apresenta importante 

diferenciação em relação à MMP e ao estado. O número de estabelecimentos com menos de 

cinco funcionários perde participação na RMC, enquanto ganham participação nos demais 

estratos (5 a 9, 10 a 19 e 20 a 49), ou seja, naqueles com tamanho médio, entre cinco e 49 

funcionários, ganham destaque. Isso denota que as propriedades da RMC são em média mais 

intensivamente exploradas do que as do ESP e da MMP. Mesmo sendo territorialmente 

menores, empregam mais funcionários, o que leva a crer que se trata de uma agropecuária 

mais moderna e profissionalizada, com maior divisão do trabalho (especialização 

profissional), voltada para o atendimento das demandas tipicamente urbano-industriais, 

diferentemente da MMP e principalmente do ESP como um todo, onde a elevada 

concentração de propriedades com pequeno número de funcionários reflete a existência em 

algumas regiões de um perfil de agropecuária mais passiva, que utiliza métodos tradicionais 

de produção, menos preocupada com a evolução das demandas de mercado. 
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Tabela 2.11 – Percentual dos Estabelecimentos Agropecuários por estrato de tamanho 

(número de funcionários), segundo as unidades territoriais paulistas (2016). 

UT 
Número de funcionários (%) 

1 a 4 5 a 9 10 a 19 20 a 49 5 a 49 

ESP 71,0 10,1 4,7 2,3 17,1 

MMP 69,5 12,0 5,6 2,6 20,2 

RMC 61,5 14,2 9,5 5,8 29,5 

Fonte: RAIS. MTE, 2016. Elaboração própria. 

 

Se analisado a partir do emprego, percebe-se que na RMC há uma maior concentração 

nos estratos de pequenos e médios estabelecimentos rurais, num patamar significativamente 

mais elevado do que a média estadual e um pouco maior do que a média da MMP (Tabela 

2.12).  

 

Tabela 2.12 – Percentual dos estabelecimentos rurais de 05 a 49 funcionários 

empregados, segundo as unidades territoriais paulistas (2016). 

UT 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

ESP 36,8 34,2 34,8 33,8 32,5 32,5 34,8 

MMP 48,1 47,5 49,0 47,1 47,7 47,3 47,4 

RMC 53,7 52,6 50,9 49,6 50,3 49,0 52,5 

Fonte: RAIS. MTE, 2016. Elaboração própria. 

 

Utilizando os dados de 2016, percebemos que a participação percentual dos 

estabelecimentos com até quatro funcionários para o ESP, a MMP e a RMC são de 22,3%, 

22,1% e 14,9%, respectivamente, o que reforça o diagnóstico de que nas atividades 

agropecuárias da RMC predominam as pequenas-médias propriedades, porém, com intenso 

uso da terra, concentrada em atividades com alto valor por unidade de produto. 

 

1.2 Caracterização das Regiões Agropecuárias da RMC 

A agropecuária regional conta com um leque diversificado de atividades como criação 

de bovinos, aves, cultivo de laranja e cana-de-açúcar, dentre outras. Entendemos por Regiões 

Agropecuárias aquelas que apresentam uma relevância da produção agropecuária e atendem 

aos requisitos essenciais da produção agropecuária na relação com o restante da RMC, 

buscando traduzir essa diversidade.  

Observando o Gráfico 2.1, nota-se que a agropecuária é concentrada regionalmente em 

municípios diferentes daqueles que reúnem a indústria e os serviços, estando menos ligados à 
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dinâmica intra-metropolitana, pelo menos do ponto de vista dos fluxos produtivos 

agropecuários. Os três primeiros municípios, por ordem de importância, são Itatiba, Holambra 

e Santo Antônio de Posse, responsáveis por 63,6% do VAB agropecuário da RMC, com 

destaque para Itatiba, que sozinho é responsável por 40%.  

 

Gráfico 2.1 – RMC: participação dos Municípios no VA Agrícola regional (2015). 

 

Fonte: PIB dos Municípios, IBGE (2015). 

 

Pelos dados do Censo Agropecuário de 2006, Itatiba possuía a segunda maior área 

destinada à pecuária da RMC, perdendo apenas para Campinas. Isso não mudou muito. O 

rebanho efetivo de bovinos de Itatiba correspondia a 17,5% do total da RMC, enquanto que 

Campinas lidera com 22,5%, segundo dados da PPM, do IBGE, para o ano de 2016. Nesse 

mesmo ano, a RMC apresentou como principais culturas agrícolas a uva, o caqui e a tangerina 

(equivalentes a 70% do valor da produção das lavouras), frutas de mesa com alto valor 

agregado por unidade de produto. Ressalta-se em Holambra a importância da produção e da 

comercialização de flores e plantas ornamentais no município, bem como sua participação nos 

rebanhos efetivos de suínos e galináceos, que era de 40% e 32% do total da RMC, 

respectivamente. Santo Antônio de Posse, por sua vez, está integrado à produção das 

principais culturas do agronegócio paulista, com importantes participações de cana-de-açúcar, 
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laranja e milho, que alimenta a pecuária, tendo também presença importante no município e 

no entorno. 

Esses exemplos refletem três diferentes dinâmicas produtivas, espacialmente 

concentradas, no setor agropecuário da RMC: i) pecuária bovina; ii) hortifrúti, floricultura e 

serviços modernos ligados ao rural; e iii) agricultura de commodities exportáveis, o que será 

referido como “agronegócio exportador”. 

Nos municípios mais ao oeste da região metropolitana, a tentativa por parte dos 

produtores é de se inserir nos principais complexos agroindustriais do agronegócio exportador 

paulista, que apresentam elevado dinamismo nas regiões limítrofes dos municípios de 

Limeira, Piracicaba e Mogi Mirim.  

Segundo dados do valor da produção (PAM-IBGE, 2016), o principal produto agrícola 

da RMC é a cana-de-açúcar, com 62,4% da área destinada à colheita e 36% do valor da 

produção regional, tendo chegado ao pico de 45% desse valor em 2012 e 2013. Em seguida, 

aparece a laranja com 10,7%, conforme a Tabela 2.13. Com efeito, as lavouras de cana-de-

açúcar, laranja e milho são culturas de maior destaque nos municípios da RMC.  Em 

Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara d'Oeste, Paulínia e Cosmópolis, mais de 80% do 

valor da produção das lavouras é de cana-de-açúcar. 

 

Tabela 2.13 - Valor da Produção das Lavouras Temporárias e Permanentes (em Mil 

Reais) e Participação da Cultura na RMC e no Total do estado (2016). 

Produto  
Valor da Produção 

(R$ mil) 
% RMC % ESP 

Cana-de-açúcar 236.673 36,1 0,9 

Laranja 69.793 10,6 1,1 

Goiaba 48.977 7,5 37,8 

Tomate 41.380 6,3 2,6 

Uva 40.454 6,2 8,8 

Figo 37.495 5,7 92,0 

Limão 37.468 5,7 4,3 

Milho (em grão) 35.856 5,5 1,3 

Caqui 18.460 2,8 10,9 

Mandioca 15.795 2,4 3,4 

Abacate 14.186 2,2 14,8 

Tangerina 11.652 1,8 3,1 

Manga 10.155 1,5 6,8 

Banana (cacho) 7.627 1,2 0,5 

Soja (em grão) 7.397 1,1 0,2 

Pêssego 6.338 1,0 7,1 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal – IBGE, 2016. Elaboração própria. 
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Apesar dos últimos dados disponíveis sobre estrutura fundiária e uso do solo 

remontarem ao Censo Agropecuário de 2006, é possível observar certa tendência a partir 

deles. Segundo este censo, tais municípios apresentam em comum a concentração das áreas 

em lavouras em detrimento da pecuária e das áreas destinadas à produção de hortifrúti e 

floricultura (Tabela 2.14), com alta concentração fundiária (Tabela 2.15). Com a 

proximidade geográfica e os canais de comunicação com as usinas sucroalcooleiras, o 

tamanho das propriedades permite dar escala a esse tipo de cultura, mais intensiva em capital.  

         Os municípios de Cosmópolis e Santa Bárbara d'Oeste apresentavam uma concentração 

fundiária ainda maior, segundo o censo de 2006. Em cada um deles, apenas uma propriedade 

detinha mais de 80% da área total. Tratam-se, aqui, de propriedades com mais de dez mil 

hectares sobre as quais se recomenda uma análise mais pormenorizada nas etapas seguintes da 

pesquisa. 

 

Tabela 2.14 - Uso do Solo nos Estabelecimentos Agropecuários na RMC (2006). 

Município 

Área (%) 

Hortifruútiúti  

e floricultura 
Pecuária Outras 

Americana  79,5 0,0 20,5 

Artur Nogueira  2,9 34,0 63,1 

Campinas  7,7 53,6 38,7 

Cosmópolis  0,5 2,7 96,8 

Engenheiro Coelho  1,2 31,7 67,1 

Holambra  37,8 30,4 31,8 

Hortolândia  57,0 43,0 0,0 

Indaiatuba  6,3 33,8 59,9 

Itatiba  9,5 62,2 28,3 

Jaguariúna  6,4 50,4 43,2 

Monte Mor  12,6 39,4 47,9 

Morungaba  6,1 71,9 22,0 

Nova Odessa  2,8 49,7 47,5 

Paulínia  13,2 11,2 75,5 

Pedreira – SP 0,4 79,9 19,7 

Sta. Bárbara d'Oeste  0,1 1,9 98,0 

Sto. Antônio de Posse  11,3 27,5 61,1 

Sumaré  5,8 16,5 77,7 

Valinhos  9,8 62,8 27,4 

Vinhedo  18,1 32,1 49,8 

Fonte: Censo Agropecuário – IBGE, 2006. Elaboração própria. 
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Em Jaguariúna, onde a concentração pelo censo de 2006 era importante nos 

estabelecimentos entre duzentos e mil hectares, o percentual de participação da cana-de-

açúcar, no ano de 2016, ultrapassou 50%, sendo mais 33% referentes à laranja, de acordo com 

os dados da PAM-IBGE. Essa também tem importante participação em termos de valor da 

produção nas lavouras de Artur Nogueira (42%) e Engenheiro Coelho (33,5%). Já o milho 

segue a produção pecuária, com uma participação de 78,4% em Monte Mor e 55% em 

Morungaba. 

A agricultura de gêneros alimentícios está presente nas áreas mais centralizadas 

geograficamente da RMC, voltada ao atendimento do enorme mercado consumidor que 

acompanha o processo de aglomeração urbana, preservando algum grau de diferenciação, de 

acordo com as características dos diferentes municípios e de sua maior ou menor interação 

com a dinâmica intra-metropolitana.  

 

Tabela 2.15 - Área dos Estabelecimentos Agropecuários por Tamanho (2006). 

Município 
Tamanho do estabelecimento 

Até 50 ha Entre 50 ha a 200 ha Acima de 200 ha 

Americana  4,8 0,0 85,5 

Artur Nogueira  37,6 10,8 51,5 

Campinas  14,8 24,0 61,2 

Cosmópolis  8,2 1,5 90,3 

Engenheiro Coelho  31,0 30,0 39,0 

Holambra  53,5 35,1 11,4 

Hortolândia  67,1 0,0 0,0 

Indaiatuba  15,9 14,9 69,2 

Itatiba  23,9 15,9 60,2 

Jaguariúna  20,6 35,9 43,5 

Monte Mor  34,1 39,1 26,7 

Morungaba  20,6 16,5 62,9 

Nova Odessa  14,8 26,4 58,7 

Paulínia  32,6 19,4 45,6 

Pedreira 19,0 36,7 42,9 

Sta. Bárbara d'Oeste  8,1 7,9 83,9 

Sto. Antônio de Posse 23,4 38,2 38,5 

Sumaré  37,2 26,3 31,1 

Valinhos  30,8 31,3 37,8 

Vinhedo  10,6 0,0 89,4 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 
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Mediante o contexto estadual, como dito anteriormente, nenhuma das cidades da RMC 

tem relevância na produção das culturas mais importantes do moderno agronegócio paulista 

(cana-de-açúcar, laranja, soja, milho e café, juntos respondem por 77% do valor da produção 

da agricultura paulista). Já nos hortifrútis, a participação estadual da região é expressiva. 

Depois de cana-de-açúcar e laranja, aparecem como principais produtos agrícolas da RMC a 

goiaba (7,5%), o tomate (6,3%) e a uva (6,2%). A RMC responde ainda por 92% do valor da 

produção estadual de figo, 37% da goiaba, 14,7% no abacate e 10,8% no caqui. 

O município de Campinas, por sua vez, tem importante participação na fruticultura da 

RMC, apesar da presença da pecuária mais ao norte do município e a leste da RMC, próximo 

de Itatiba, Pedreira e Morungaba. Na porção centro-sul do município, onde se liga ao 

município de Valinhos, destacam-se principalmente a uva, a goiaba e o caqui. Já Itatiba e 

Valinhos têm estrutura semelhante, com extensas áreas de pecuária, possivelmente ligadas às 

características geomorfológicas do território, e outras intensivas na produção de frutas 

diversificadas. Nessas quatro cidades, destacam-se o turismo rural e outros serviços atrelados 

a essa atividade, como restaurantes, pesqueiros e chácaras de aluguel. 

Holambra, além da produção de flores e plantas ornamentais, destaca-se pela produção 

de limões e pecuária de granja (suínos e galináceos), estando nas proximidades de uma 

unidade de processamento da JBS. Sumaré e Morungaba também se destacam na produção de 

ovos e frangos, já Campinas e Monte Mor destacam-se na de suínos. 

No que se refere à pecuária bovina, destaca-se o vetor Leste (Itatiba, Pedreira e 

Morungaba, com 17,5%, 7,8% e 5,1% do rebanho da RMC, respectivamente), que atravessa 

Campinas (22,5% do rebanho da RMC) de forma transversal se estendendo para Indaiatuba 

(10,3%) e Monte Mor (8%). 

Por meio desses dados é possível reagrupar os municípios da RMC de acordo com a 

lógica de produção agropecuária a que estão atrelados. Na construção do Quadro 2.2 foram 

considerados os pesos das áreas destinadas a determinada atividade produtiva e o valor da 

produção. Nela, optou-se por classificar o município por sua característica predominante, 

entretanto é necessário ressaltar que a maioria dos municípios tem maior ou menor grau de 

diversificação. Os vetores onde cada tipo de lógica produtiva predomina não respeitam os 

limites oficiais municipais e, por isso, futuras classificações devem traduzir melhores 

critérios. 
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Quadro 2.2 - Atividade agropecuária predominante por municípios da RMC (2016). 

Município Atividade Predominante 

Americana  Hortifrutigranjeiros 

Artur Nogueira  Agronegócio Exportador 

Campinas  Pecuária 

Cosmópolis  Agronegócio Exportador 

Engenheiro Coelho  Agronegócio Exportador 

Holambra  Hortifrutigranjeiros 

Hortolândia  Hortifrutigranjeiros 

Indaiatuba  Agronegócio Exportador 

Itatiba  Pecuária 

Jaguariúna  Pecuária 

Monte Mor  Agronegócio Exportador 

Morungaba  Pecuária 

Nova Odessa  Agronegócio Exportador 

Paulínia  Agronegócio Exportador 

Pedreira  Pecuária 

Santa Bárbara d'Oeste  Agronegócio Exportador 

Santo Antônio de Posse  Agronegócio Exportador 

Sumaré  Agronegócio Exportador 

Valinhos  Hortifrutigranjeiros 

Vinhedo  Hortifrutigranjeiros 

Fonte: Censo Agropecuário 2006, PAM e PPM 2016. Elaboração própria. 

 

Identificados esses vetores espaciais e as lógicas produtivas a que estão atrelados, será 

possível, nas próximas etapas do trabalho, coletar dados primários que aprofundem essa 

análise preliminar e a partir deles formular propostas de políticas públicas que promovam o 

desenvolvimento do setor agropecuário da RMC nas próximas décadas. 

 

1.3 Caraterísticas do Setor agropecuário na RMC 

É possível resumir estas características gerais afirmando que as opções produtivas 

regionais representam uma saída economicamente coerente diante do processo de expansão 

urbana, dos elevados preços dos imóveis, das condições edafoclimáticas, da infraestrutura 

existente e das demandas do mercado consumidor. O uso intensivo da terra e de tecnologia 

parece ter conferido maior competitividade aos produtores da RMC nas atividades em que são 

especializados, destacando-os em meio à crise, que por sua vez não deixou de promover 

ajustamentos na estrutura produtiva.  

Entretanto, como mencionado anteriormente, a lógica de atuação desse macro setor 

apresenta especificidades, a depender da maneira como os fatores apontados se manifestam 
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em cada município que, por sua vez, ligam-se em maior ou menor grau à dinâmica 

metropolitana. No último capítulo deste relatório faremos uma análise mais integrada que 

poderá ajudar a entender o funcionamento de tal dinâmica.  

Por hora, cabe salientar alguns aspectos da dinâmica agropecuária na RMC, chamando 

a atenção para a influência de algumas culturas. Na sua porção oeste, por influência das 

agroindústrias sucroalcooleira e citrícola das regiões de Limeira e Piracicaba, destacam-se a 

produção de cana-de-açúcar, em Santa Bárbara D'Oeste, e a de laranja, em Artur Nogueira. 

As culturas temporárias e a pecuária extensiva cedem terreno para o processo de 

expansão urbana dos municípios, como em Campinas, onde predominam chácaras, 

condomínios fechados, pesqueiros e haras para o lazer. O município faz parte do circuito 

turístico “Fazendas Paulistas”, que procura promover o turismo cultural em fazendas 

históricas. São áreas que estão mudando de função para atender às novas demandas 

metropolitanas (turismo, lazer, amenidades ambientais e ampliação do mercado imobiliário). 

A atividade rural mais dinâmica da região se concentra na sua porção sul, com a 

produção de frutas para consumo in natura e na olericultura em Valinhos e Indaiatuba. A 

atividade pecuária se destaca na criação de frangos de corte em Vinhedo e na produção de 

ovos em Sumaré. 

As cidades de Itatiba e Morungaba também pertencem ao circuito de turismo rural e 

ecológico das frutas, porém, até por sua proximidade geográfica, rede de infraestrutura e 

características morfoclimáticas, encontram-se bastante integradas à Região Metropolitana de 

São Paulo. O município de Atibaia, que está na divisa com tais municípios, é um tradicional 

recanto procurado por moradores da capital paulista, atraídos por seu clima ameno e 

paisagens bucólicas das Serras Altas da Mantiqueira, o que acabou por transbordar para as 

cidades vizinhas, abrindo novas oportunidades de desenvolvimento rural.  
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Capítulo 3: Diagnóstico do Setor Industrial da Região Metropolitana de Campinas 

Este capítulo trata da análise setorial da indústria na Região Metropolitana de 

Campinas (RMC), relaciona setores e dinâmicas no período 2002-2015, levando-se em conta 

o PIB Total, PIB per capita e a abertura do Valor Adicionado Fiscal (VAF) por macro setores 

(Indústria Total e Indústria de Transformação). Contempla a análise urbano-regional e 

focaliza as seguintes unidades territoriais: municípios da RMC, MMP e ESP. Observa-se que 

a definição das escalas de análise envolve dificuldades para fazer padronizações e 

comparações entre macro setores, o que tentaremos superar na análise integrada no fim deste 

relatório. 

Diante das dificuldades de maior abertura do PIB Municipal fornecido pelo IBGE, 

utilizaremos as informações obtidas por meio do VAF
15

 como principal indicador relacionado 

aos diferentes segmentos da indústria de transformação, suas principais características e 

evolução. Desse modo, nossa intenção é a de obter um retrato da estrutura da indústria no ano 

de 2012, mostrando os principais segmentos e sua distribuição espacial. 

Apesar de suas limitações, a escolha pelos dados do VAF justifica-se pelas 

possibilidades de melhor caracterização da indústria, podendo-se desagregar os dados em 

segmentos como: Minerais não-metálicos, metalurgia básica, móveis, papel e celulose, artigos 

de borracha, produtos químicos, couro e calçados, combustíveis, produtos farmacêuticos, 

perfumaria e cosméticos, produtos de plástico, têxtil, vestuário e acessórios, produtos 

alimentícios, bebidas, fumo e extrativa mineral, dentre outros. 

Adicionalmente, quanto à especificidade da indústria da transformação, utilizaremos 

dados qualitativos relacionados ao número de estabelecimentos e de empregos formais, 

segundo identificação e cobertura também da Fundação SEADE. 

De acordo com os dados da Tabela 3.1, para o ano de 2012, a Indústria de 

Transformação participa com 60,4% do VAF Total da região. As atividades de Comércio 

(atacadista e varejista) e os Serviços vêm em seguida com 39,1%, enquanto a Agropecuária 

responde por 0,2% do VAF Total da RMC. Ressaltamos, todavia, que dadas as limitações 

desse tipo de informação, os dados representam, aproximadamente, a estrutura setorial e 

econômica da região. 

 

 

                                                           
15

 Conforme indicado na Introdução deste relatório, os dados do VAF foram obtidos junto à Secretaria da 

Fazenda do Estado de São Paulo e sistematizados pela Fundação SEADE, tendo como horizonte temporal o 

intervalo entre os anos de 2000 e 2012 
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Tabela 3.1 – VAF da Indústria Total, de Transformação e Extrativa na RMC em 2012 

(Em Reais de 2017 e Participações em %) 

Atividade 

Valor Adicionado Fiscal (VAF)  

Valor (R$ 

mil) 
% Total % Indústria 

Indústria Extrativa 235.066 0,2 0,3 

Indústria de 

Transformação 
76.203.674 60,4 99,7 

Indústria Total 76.438.740 60,6 100,0 

Agropecuária 226.939 0,2 - 

Comércio e Serviços 49.372.407 39,1 - 

Total 126.160.274 100,0 - 

Fonte: SEADE, Elaboração própria. 

 

Feita esta ressalva, salientamos que o VAF Total da RMC, em comparação às demais 

unidades territoriais analisadas, cresceu em um ímpeto acima da Macrometrópole (MMP) e 

do estado de São Paulo (ESP), entre os anos de 2000 e 2014. Com efeito, a RMC apresentou 

crescimento acumulado de 41,12%, no período, enquanto a MMP e o ESP apresentaram 

ampliação de 30,27% e 35,50%, respectivamente, na mesma base comparativa.  

Podemos verificar que a RMC saiu de uma VAF de R$ 95,8 bilhões, no ano 2000, 

para R$ 139,1 bilhões, em 2014, ampliando, assim, a sua participação no total do estado e da 

MMP, inclusive, com crescimento superior ao da MMP (30,27%) e ao do ESP (35,50%). Sua 

participação relativa nas escalas macrometropolitana e estadual, respectivamente, passou de 

14,6% para 15,8%, e de 12,0% para 12,5%, durante o período analisado. No que tange ao 

crescimento médio anual, a RMC alcançou uma taxa de 2,5% a.a., superando tanto o da MMP 

(1,9% a.a.) quanto o do ESP (2,2% a.a.), conforme dados da Tabela 3.2. 

Este desempenho do VAF Total também se reflete no setor industrial da RMC, que 

apresentou um crescimento superior aos da MMP e do ESP, entre 2000 e 2012. Focalizando 

este setor a partir de agora, começamos pela participação do VAF Indústria no VAF Total nas 

três escalas de análise.  

 

Tabela 3.2 - VAF Total da RMC, MMP, ESP (Em Reais de 2016 e Participações do VAF 

Total da RMC), 2000-2014. 

Ano 
Valor Adicionado Fiscal (R$ mil) 

Participação relativa 

(%) 

RMC MMP ESP RMC/MMP RMC/ESP 

2000 98.579.782 676.152.229 820.851.041 14,6 12,0 

2001 104.069.976 717.960.530 875.187.615 14,5 11,9 

2002 103.068.504 688.072.280 852.478.268 15,0 12,1 
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2003 97.806.485 619.999.792 773.680.865 15,8 12,6 

2004 100.937.035 661.537.806 819.289.768 15,3 12,3 

2005 111.609.986 705.742.279 868.774.593 15,8 12,9 

2006 118.816.900 751.930.453 938.481.057 15,8 12,7 

2007 118.213.544 787.205.678 964.798.191 15,0 12,3 

2008 115.448.958 780.762.315 965.214.171 14,8 12,0 

2009 121.208.124 807.437.071 1.008.006.569 15,0 12,0 

2010 123.461.509 850.770.001 1.073.186.472 14,5 11,5 

2011 124.796.690 862.209.069 1.081.529.629 14,5 11,5 

2012 124.956.918 864.786.898 1.087.212.548 14,5 11,5 

2013 132.600.228 877.123.171 1.106.153.395 15,1 12,0 

2014 139.112.886 880.847.400 1.112.290.428 15,8 12,5 

Cresc. Acumulado (%) 41,1 30,3 35,5 
  

Crescimento (a.a. %) 2,5 1,9 2,2 
  

Fonte: SEADE, Elaboração própria. 

 

No Gráfico 3.1, constata-se que em todo o período recente (de 2000 a 2012), a 

Indústria na RMC correspondeu a um maior percentual de participação no valor adicionado 

arrecadado total, superando em termos relativos o da MMP e o do ESP, corroborando a 

importância da indústria na economia da região metropolitana campineira. Ademais, 

atentando à média do período entre 2000 e 2012, tem-se que, na RMC, o VAF da Indústria 

corresponde a 67% do VAF Total da mesma, enquanto a MMP e o ESP apresentaram uma 

participação média de 52,3% e 51,4%, respectivamente. 

Comparando apenas o VAF Total da Indústria inicial e final nas três escalas de análise 

(Tabela 3.3), explicita-se que, na RMC, verificou-se um crescimento de 10,18% em 2012 

ante o ano 2000, enquanto, na mesma base comparativa, o ESP apresentou ampliação de 

3,32%, já na MMP, houve retração de -3,61%. Este desempenho da MMP deveu-se, 

principalmente, por quedas mais expressivas na arrecadação em relação às outras escalas de 

análise, sobretudo entre os anos de 2003 e 2008, e pela falta de dados em alguns municípios 

paulistas nos últimos anos
16

.  

 

 

 

Gráfico 3.1 - Participação da Indústria no VAF Total: RMC X MMP X ESP (em %) 

                                                           
16

 Municípios como Bertioga, Praia Grande, Ilhabela, Caraguatatuba e Águas de São Pedro, apesar de possuírem 

dados sobre VAF indústria Total em alguns anos da série, não o possuem em muitos outros, principalmente a 

partir de 2007. De toda forma, trata-se de localidades com pouca representatividade no setor industrial. 
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Tabela 3.3 - VAF Total da Indústria (2000-2012): RMC, MMP e ESP. 

(Em Reais de 2016) 

Ano 

Valor Adicionado Fiscal - Indústria 

(R$ mil) 

Participação relativa 

(%) 

RMC MMP ESP RMC/MMP RMC/ESP 

2000 68.713.852 412.454.565 484.162.624 16,66 14,19 

2001 69.199.180 407.423.360 481.522.034 16,98 14,37 

2002 69.418.605 378.310.433 458.084.368 18,35 15,15 

2003 68.651.443 335.772.251 409.107.604 20,45 16,78 

2004 70.527.329 360.924.373 436.464.001 19,54 16,16 

2005 79.008.445 378.893.557 457.631.302 20,85 17,26 

2006 84.627.838 396.917.566 488.642.745 21,32 17,32 

2007 80.754.903 409.699.194 492.978.729 19,71 16,38 

2008 77.414.174 397.916.987 484.799.832 19,45 15,97 

2009 79.829.333 400.092.730 493.537.758 19,95 16,17 

2010 77.159.928 409.643.532 514.288.014 18,84 15,00 

2011 76.650.427 400.523.090 503.815.912 19,14 15,21 

2012 75.709.643 397.565.029 500.218.074 19,04 15,14 

Cresc. Acumulado (%) 10,18 -3,61 3,32     

Crescimento (a.a. %) 0,69 -0,26 0,23 
  

Fonte: Dados SEADE, Elaboração própria. 

 

Ademais, como evidenciado na Tabela 3.3, constata-se que a participação do VAF 

Industrial da RMC, tanto na MMP quanto no ESP, apresentou crescimento no comparativo 

entre os anos de 2000 e 2012, mesmo levando em conta os anos de retração da atividade 

industrial, como ocorrera entre 2007 e 2008. Deve-se considerar que parte do crescimento 
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industrial experimentado pela RMC pode estar relacionada a um “efeito estatístico”, fruto da 

queda do VAF da indústria nas escalas maiores (MMP e ESP). Todavia, como os dados 

apontam, as participações do VAF da indústria da região em relação à indústria da MMP e do 

ESP cresceram entre 3% e 1%, respectivamente, durante o período. Em termos do 

crescimento médio anual, o crescimento foi inferior a 1% na RMC, negativo (-0,26%) na 

MMP e de 0,23% no ESP, o que mostra que o desempenho da indústria da RMC no VAF da 

indústria segue em patamares baixos também. 

 

3.2 Setor Industrial nos Municípios da RMC: VAF e Principais Setores e Empresas 

A estrutura da indústria da RMC em 2012 é apresentada na Tabela 3.4, de acordo com 

sua participação no VAF estadual e de cada segmento da Indústria de Transformação. Embora 

a Indústria de Transformação da RMC tenha participação de 15,2% na do estado, são seus 

segmentos que apresentam participações mais expressivas no total da indústria. O destaque 

são os Combustíveis, Material de Transporte (montadoras e autopeças) e Produtos Químicos, 

com participações no total estadual da indústria de 32,2%, 14,0% e 8,4%, respectivamente. 

 

Tabela 3.4 - VAF da Indústria na RMC e Participação no Total da Indústria em 2012. 

(Valores em Reais de 2017) 

Tipo/Segmentos 

VAF (R$ 

mil) 

Participação 

(%) 

EXTRATIVA (A) 235.066 0,3 

TRANSFORMAÇÃO (B) 76.203.674 99,7 

Combustíveis 24.585.783 32,2 

Material de Transporte - Montadoras e Autopeças 10.675.303 14,0 

Produtos Químicos 6.451.954 8,4 

Produtos Farmacêuticos 4.602.299 6,0 

Material Eletrônico e Equipamentos de Comunicações 3.740.951 4,9 

Máquinas e Equipamentos 3.511.985 4,6 

Têxtil 3.381.566 4,4 

Papel e Celulose  2.612.946 3,4 

Produtos Alimentícios 2.565.006 3,4 

Artigos de Borracha 1.811.071 2,4 

Produtos de Metal 1.684.418 2,2 

Produtos de Plástico  1.669.854 2,2 

Bebidas 1.510.995 2,0 

Máquinas, Aparelhos e Materiais elétricos 1.149.774 1,5 

Minerais Não Metálicos 1.057.352 1,4 

Máquinas para Escritório e Equipamentos de Informática  1.049.966 1,4 

Metalurgia Básica – Ferrosos 1.038.646 1,4 

Equipamentos Médicos, Óticos, de Automação e Precisão 686.255 0,9 

Eletrodomésticos 655.646 0,9 
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Edição, Impressão e Gravações  526.923 0,7 

Móveis 399.864 0,5 

Vestuário e Acessórios 292.382 0,4 

Metalurgia Básica - Não Ferrosos 121.462 0,2 

Reciclagem 54.827 0,1 

Total da Indústria (A)+(B) 76.438.740 100,0 

Fonte: Dados SEADE, Elaboração própria. 

 

Já a Tabela 3.5 traz os valores por tipo e segmentos do VAF da indústria, 

possibilitando uma descrição mais detalhada da Indústria de Transformação na RMC. O 

critério utilizado nesta classificação foi o peso dos segmentos no VAF estadual, aqueles que 

geraram mais excedentes no ano de 2012. Temos, então, três grandes blocos compostos por 

segmentos mais ou menos diversificados de atividades industriais que qualificam o peso 

regional da indústria da RMC. É bom lembrar que as atividades têm especificidades (mais ou 

menos intensiva em capital, mais dispersa ou mais concentrada espacialmente), mas aqui nos 

concentraremos na importância da participação regional desses blocos e segmentos.  

O que os dados da Tabela 3.5 permitem ver é que, apesar de a indústria de 

transformação da RMC ter peso de 15,1% em relação à do ESP, alguns de seus segmentos 

têm relevância regional, especialmente os segmentos do bloco I, com 34,0% de participação 

no VAF da indústria do ESP. Constatamos três de seus segmentos com peso expressivo em 

2012, sendo os de Material Eletrônico e Equipamentos de Comunicações (51,3%), o de 

Combustíveis (37,3%) e o Têxtil (35,4%), respectivamente. No bloco II, temos segmentos 

com 13,7% de participação no VAF da indústria do ESP, mas não há uma atividade com 

grande destaque em termos relativos, apenas em termos absolutos, como é o caso da indústria 

de Material de Transporte - Montadoras e Autopeças e a de Produtos Químicos, concentrando 

39,2% e 23,7% do VAF do bloco II, respectivamente. No bloco III, temos segmentos com 

6,0% de participação no VAF da indústria do ESP, mas nenhum dos segmentos se destaca, 

apenas há alguns deles que lideram, como: Produtos Alimentícios, Produtos de Metal, 

Produtos de Plástico, Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos, Minerais Não Metálicos e 

Metalurgia Básica – Ferrosos. 

 

Tabela 3.5 - VAF da Indústria na RMC em 2012, segundo a participação (%) na 

Indústria do ESP (valores em Reais de 2017). 

I - Indústria da RMC com participação no ESP acima de 20% 

Segmentos da Indústria VAF (R$ mil) RMC/ESP (%) 

Material Eletrônico e Equip. Comunicações 3.740.951 51,3 

Combustíveis 24.585.783 37,3 

Têxtil 3.381.566 35,4 
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Artigos de Borracha 1.811.071 23,9 

Produtos Farmacêuticos 4.602.299 21,2 

Subtotal (a) 38.121.670 34,0 

II - Indústria da RMC com participação no ESP entre 10% e 20% 

Segmentos da Indústria VAF (R$ mil) RMC/ESP (%) 

Papel e Celulose  2.612.946 16,2 

Produtos Químicos 6.451.954 15,9 

Máq. p/ Escritório e Equip. de Informática  1.049.966 15,9 

Mat. de Transporte - Montadoras e Autopeças 10.675.303 14,5 

Eletrodomésticos 655.646 12,9 

Reciclagem 54.827 11,5 

Equip. Médicos, Óticos, Automação e Precisão 686.255 11,0 

Máquinas e Equipamentos 3.511.985 10,2 

Bebidas 1.510.995 10,2 

Subtotal (b) 27.209.877 13,7 

III - Indústria da RMC com participação no ESP entre 3% e 10% 

Segmentos da Indústria VAF (R$ mil) RMC/ESP (%) 

Máquinas, Aparelhos e Materiais elétricos 1.149.774 9,5 

Produtos de Plástico  1.669.854 9,3 

Metalurgia Básica - Ferrosos 1.038.646 9,1 

Móveis 399.864 8,5 

Produtos de Metal 1.684.418 7,5 

Minerais Não Metálicos 1.057.352 7,3 

Metalurgia Básica - Não Ferrosos 121.462 4,0 

Produtos Alimentícios 2.565.006 3,8 

Edição, Impressão e Gravações  526.923 3,6 

Vestuário e Acessórios 292.382 3,3 

Subtotal (c) 10.505.682 6,0 

TRANSFORMAÇÃO RMC (a+b+c) 75.837.229 15,1 

EXTRATIVA RMC 235.066 6,1 

TRANSFORMAÇÃO ESP 501.202.255,98 100,0 

EXTRATIVA ESP 3.833.003,16 100,0 

Fonte: SEADE, Elaboração própria. 

 

 

Dessa forma, quando consideramos a participação da Indústria de Transformação da 

RMC no total do estado (ESP), os segmentos de Material Eletrônico e Equipamentos de 

Comunicações (51,3%), Combustíveis (37,3%), Têxtil (35,4%), Artigos de Borracha (23,9%) 

e Produtos Farmacêuticos (21,2%) são os mais expressivos, com participação relativa no VAF 

estadual da Indústria de Transformação acima de 20%. Os segmentos de Papel e Celulose 

(16,2%), Produtos Químicos (15,9), Máquinas para Escritório e Equipamentos de Informática 

(15,9%), Material de Transporte - Montadoras e Autopeças (14,5%), Eletrodomésticos 

(12,9%), Reciclagem (11,5%), Equipamentos Médicos, Óticos, de Automação e Precisão 

(11,0%), Máquinas e Equipamentos (10,2%) e Bebidas (10,2%) vêm em seguida, com 
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participação relativa no VAF estadual da Indústria de Transformação entre 10 e 20%. Os 

demais segmentos, apesar dos altos valores absolutos em alguns deles, têm participação 

relativa no VAF estadual da Indústria de Transformação abaixo de 10%. 

Do ponto de vista territorial, a distribuição dos blocos e segmentos da indústria de 

transformação da RMC mostra quais os municípios que os abrigam, conforme as Tabelas 

3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3. São nove municípios que abrigam os segmentos do Bloco I e quatorze 

municípios nos dois seguintes (blocos II e III). Isso nos dá uma ideia da extensão territorial do 

VAF industrial na RMC, mostrando a concentração em alguns municípios ou dispersão em 

vários municípios de alguns dos segmentos. 

 

Tabela 3.5.1 – Bloco I: Municípios da RMC por segmentos da Indústria de 

Transformação com participação no total da indústria estadual acima de 20% em 2012. 

Município Valor (R$ mil) % 

Campinas 4.675.627 37,4 

Hortolândia 2.483.427 19,9 

Americana 2.152.750 17,2 

Sta. Bárbara d'Oeste 968.737 7,7 

Nova Odessa 515.228 4,1 

Jaguariúna 468.446 3,7 

Paulínia 329.968 2,6 

Itatiba 225.085 1,8 

Sumaré 182.140 1,5 

Total Parcial 12.001.408 95,9 

Total do Bloco I 12.508.960 100,0 

Fonte: SEADE, Elaboração própria. 

 

 

Tabela 3.5.2 – Bloco II: Municípios da RMC por segmentos da Indústria de 

Transformação com participação no total da indústria estadual entre 10 e 20% em 2012. 

Município Valor (R$ mil) % 

Campinas 5.677.289 25,6 

Indaiatuba 2.765.640 12,5 

Hortolândia 2.435.969 11,0 

Paulínia 2.390.546 10,8 

Vinhedo 1.889.398 8,5 

Sumaré 1.626.814 7,3 

Valinhos 1.465.347 6,6 

Itatiba 1.102.492 5,0 

Sta. Bárbara d'Oeste 779.443 3,5 

Americana 739.904 3,3 

Jaguariúna 395.395 1,8 

Nova Odessa 215.775 1,0 
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Engenheiro Coelho 178.517 0,8 

Monte Mor 165.288 0,7 

Total Parcial 21.827.817  98,5 

Total do Bloco II 22.149.217  100,0 

Fonte: SEADE, Elaboração própria. 

 

Tabela 3.5.3 – Bloco III: Municípios da RMC por segmentos da Indústria de 

Transformação com participação no total da indústria estadual entre 3 e 10% em 2012. 

Município 
Valor (R$ 

mil) 
% 

Campinas 2.018.022 21,5 

Sumaré 1.344.307 14,3 

Vinhedo 994.294 10,6 

Indaiatuba 788.768 8,4 

Valinhos 704.470 7,5 

Hortolândia 514.455 5,5 

Sta. Bárbara d'Oeste 433.533 4,6 

Pedreira 401.448 4,3 

Itatiba 339.131 3,6 

Paulínia 310.410 3,3 

Jaguariúna 299.943 3,2 

Nova Odessa 175.372 1,9 

Cosmópolis 174.980 1,9 

Engenheiro Coelho 152.908 1,6 

Total Parcial 8.652.040  92,1 

Total do Bloco III 9.393.952  100,0 

Fonte: SEADE, Elaboração própria. 

 

Partindo das informações setoriais, qualificamos o peso regional da indústria da RMC 

e verificamos a distribuição territorial (entre os municípios da região) dos seus segmentos 

mais economicamente expressivos. O Quadro 3.1 faz uma síntese das informações contidas 

nas três tabelas anteriores, mostrando a concentração/dispersão municipal dos 

blocos/segmentos nos municípios da RMC. No bloco I, apenas três municípios concentram 

74,4% do VAF da indústria regional em 2012. O bloco II é menos concentrado em termos 

territoriais, com oito municípios perfazendo 87,4% do VAF da indústria regional. E o bloco 

III é o mais disperso, pois seus segmentos distribuem-se por onze municípios da RMC e 

conjuntamente expressam 86,7% do VAF da indústria regional. 

 

 

 

 

Quadro 3.1 – Principais Municípios da RMC onde se localizam os blocos e segmentos da 

Indústria de Transformação em 2012 (valor em Reais de 2017, percentual e municípios). 
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Indústria de Transformação na RMC 
Nº 

Municípios 

Principais 

Municípios 

Participação 

Municípios 

(%) 

Total do Bloco 

(R$ milhões) 

Segmentos - Bloco I 

03 

Campinas, 

Hortolândia e 

Americana 

74,4%   12.509,00  

- Mat. Eletrônico e Equip. Comunicações 

- Combustíveis 

- Têxtil 

- Artigos de Borracha 

- Produtos Farmacêuticos 

Segmentos - Bloco II 

08 

Campinas, 

Indaiatuba, 

Hortolândia, 

Paulínia, 

Vinhedo, 

Sumaré, 

Valinhos e 

Itatiba 

87,4%   22.149,00 

- Papel e Celulose  

- Produtos Químicos 

- Máq. p/ Escritório e Equip. Informática  

- Mat. Transporte - Montadoras e 

Autopeças 

- Máquinas e Equipamentos 

- Equip. Médicos, Óticos, de Automação e 

Precisão 

- Eletrodomésticos 

Segmentos - Bloco III 

11 

Campinas, 

Sumaré, 

Vinhedo, 

Indaiatuba, 

Valinhos, 

Hortolândia, 

Sta. Bárbara 

d'Oeste, 

Pedreira, 

Itatiba, 

Paulínia, 

Jaguariúna 

86,70% 9.394,00 

- Produtos Alimentícios 

- Produtos de Metal 

- Produtos de Plástico  

- Máq., Aparelhos e Mat. Elétricos 

- Minerais Não Metálicos 

- Metalurgia Básica - Ferrosos 

- Edição, Impressão e Gravações  

Fonte: SEADE, Elaboração própria. 

* Para uma descrição completa desses dados, ver as tabelas no Anexo do capítulo. 

 

Para dar uma noção de hierarquia econômico-territorial a partir da indústria, 

resumimos a estrutura da indústria regional, para o ano de 2012, na Tabela 3.6. Destaca-se o 

peso do município de Campinas na indústria regional (29,1%). Se considerarmos a dimensão 

territorial da indústria, cinco municípios — Hortolândia, Indaiatuba, Sumaré, Paulínia e 

Americana — compartilham o mesmo “território industrial”, em termos de representação do 

VAF da indústria. 

 

 

 

Tabela 3.6 – Municípios da RMC com maior participação na Indústria de 

Transformação, de acordo com o peso regional do VAF da indústria no ESP em 2012. 

Município Grupos de atividade (R$ mil) VAF Indústria 
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Acima de 

20% 

Entre 10 e 

20% 

Abaixo de 

10% 
Total (R$ mil) % 

Campinas 4.675.627  5.677.289  2.018.022  12.370.938  29,1 

Hortolândia 2.483.427  2.435.969  514.455  5.433.851  12,8 

Indaiatuba  -  2.765.640  788.768  3.554.408  8,4 

Sumaré 182.140  1.626.814  1.344.307  3.153.261  7,4 

Paulínia 329.968  2.390.546  310.410  3.030.924  7,1 

Americana 2.152.750  739.904   -  2.892.654  6,8 

Vinhedo 1.889.398  994.294   -  2.883.692  6,8 

Sta. Bárbara d'Oeste 968.737  779.443  433.533  2.181.713  5,1 

Valinhos 1.465.347  704.470   -  2.169.817  5,1 

Itatiba 225.085  1.102.492  339.131  1.666.708  3,9 

Jaguariúna 468.446  395.395  299.943  1.163.784  2,7 

Nova Odessa 515.228  215.775  175.372  906.375  2,1 

Pedreira  -   -  401.448  401.448  0,9 

Eng. Coelho  -  178.517  152.908  331.425  0,8 

Cosmópolis  -   -  174.980  174.980  0,4 

Monte Mor  -  165.288   -  165.288  0,4 

Total 15.356.154  20.171.835  6.953.276  42.481.266  100 

Fonte: SEADE, Elaboração própria. 

 

Podemos dizer que esse território, ao qual se somam Vinhedo, Santa Bárbara d’Oeste, 

Valinhos, Itatiba e Jaguariúna, criou, conjuntamente, em números de 2012, 11 (onze) “cidades 

bilionárias”, expressas em termos do tamanho do VAF da indústria, que comandam, de forma 

compartilhada, os fluxos da riqueza regional. Pode-se afirmar que, a depender do critério de 

classificação adotado, pode-se chegar a um número de 12 (doze) “cidades bilionárias”, dentre 

as vinte, na RMC
17

. A dimensão territorial disso é o mais importante, porque algumas dessas 

cidades apresentaram, em 2017, uma população total inferior a 100 mil habitantes (Itatiba, 

Paulínia, Vinhedo, Jaguariúna), segundo o IBGE. O dado comum é que todas elas têm grau de 

urbanização acima de 95%. 

Todavia, a indústria na RMC, apesar de muito importante, vem perdendo participação 

no VAF Total arrecadado em cada município. Pela Tabela 3.7, é possível perceber que 

apenas cinco dos vinte municípios da região apresentaram ampliação do VAF da Indústria no 

VAF Total, comparando 2012 ante 2000, ainda que possuam baixa participação na indústria 

metropolitana. Destacam-se Cosmópolis, Itatiba, Morungaba, Nova Odessa e Santo Antônio 

de Posse. Como já nos referimos anteriormente, esse também pode ser um efeito estatístico 

esperado da queda geral da indústria. 

                                                           
17

 Esclarecemos que a expressão “cidades bilionárias” é utilizada aqui tão somente para se referir ao valor 

(gerado) do VAF da Indústria acima de 01 (um) bilhão de reais nos municípios da RMC. 
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Outros dois municípios, Hortolândia e Paulínia, apresentaram certa estabilidade na 

mesma base comparativa e o restante dos municípios apresentou retração na comparação 

anualizada de 2012, frente ao ano de 2000. De toda forma, ao analisarmos a movimentação 

anual da participação industrial em termos de VAF Total, percebe-se a importância do setor 

industrial na RMC ao longo dos anos em consonância a um movimento da economia 

nacional. 
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Tabela 3.7 – Participação (%) do VAF Indústria no VAF Total Municipal, 2000 a 2012. 

Períodos/ Municípios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Americana 76,1 74,7 76,2 73,5 74,9 70,5 68,0 66,4 65,2 65,2 58,8 55,6 56,2 

Artur Nogueira 62,1 62,0 62,7 45,4 38,9 45,4 53,0 54,7 53,9 50,9 49,4 53,3 53,1 

Campinas 52,0 46,3 44,6 48,6 49,6 51,3 48,8 43,0 44,4 46,6 44,1 40,7 40,4 

Cosmópolis 54,2 59,8 66,5 68,1 60,8 58,9 63,3 60,5 61,2 64,0 63,2 51,4 63,0 

Engenheiro Coelho 86,1 84,4 85,5 74,9 66,9 49,5 84,4 74,0 75,3 80,5 66,8 67,6 72,8 

Holambra 25,7 27,5 25,2 25,6 26,1 26,4 22,7 23,4 18,9 15,9 20,6 18,3 19,5 

Hortolândia 29,9 32,6 29,5 34,2 39,0 53,4 26,9 31,7 25,2 19,8 30,9 27,0 26,8 

Indaiatuba 74,0 69,5 69,2 76,6 79,7 76,9 73,6 73,3 70,3 71,9 66,7 66,4 62,1 

Itatiba 51,7 52,7 52,7 58,3 59,8 62,9 62,3 66,3 63,2 64,5 65,7 63,5 65,6 

Jaguariúna  87,3 85,8 88,6 92,5 92,3 93,2 92,6 90,2 89,3 87,5 83,8 81,3 58,5 

Monte Mor 88,8 88,8 86,2 85,7 86,7 87,8 88,3 88,9 85,4 86,6 83,0 84,6 85,1 

Morungaba 53,2 53,4 50,6 59,4 59,8 63,8 64,9 67,6 68,2 68,8 77,5 79,9 70,6 

Nova Odessa 59,9 60,2 58,6 69,4 68,9 72,7 73,5 76,1 79,8 79,4 93,4 94,5 82,9 

Paulínia 77,6 77,6 76,9 80,3 81,1 82,3 85,3 83,7 83,1 80,2 77,3 77,9 76,6 

Pedreira 71,0 67,7 66,4 59,3 62,2 68,6 66,4 64,9 64,6 61,8 64,3 62,4 62,6 

Sta. Bárbara d'Oeste 71,0 71,8 69,7 72,7 72,1 76,6 71,1 71,0 70,1 66,6 69,7 67,5 66,2 

Sto. Antônio dea Posse 24,4 20,8 26,7 20,9 24,4 21,1 27,8 27,4 29,6 36,6 31,0 31,0 31,8 

Sumaré 77,5 67,8 64,8 63,3 61,0 67,2 66,0 66,7 65,9 65,9 66,4 59,8 64,1 

Valinhos 78,8 74,3 73,5 76,6 76,2 75,4 72,0 69,6 68,3 66,8 65,3 66,8 63,3 

Vinhedo 82,9 75,5 76,0 71,1 70,6 73,4 67,9 66,7 46,4 46,7 44,9 46,9 52,6 
Fonte: SEADE. Elaboração própria. 

Obs.: Delimitamos Estabilidade (=) como diferença em pontos percentuais, de 2000 aà 2012, em até 3 p.p. para mais ou para menos. 
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Destacamos agora os principais segmentos industriais em termos percentuais do VAF 

Total, e em cada município
18

: 

1) Americana: Têxtil, Artigos de Borracha e Produtos Químicos; 

2) Artur Nogueira: Têxtil, Produtos Químicos e Produtos Plásticos; 

3) Campinas: Produtos Alimentícios, Químicos, Farmacêuticos, Artigos de Borracha e 

Metalurgia Básica de Ferrosos; 

4) Cosmópolis: Produtos Farmacêuticos, Alimentícios e Químicos; 

5) Engenheiro Coelho: Produtos Alimentícios Vestuário e Acessórios; 

6) Holambra: Produtos Alimentícios e de Plástico; 

7) Hortolândia: Produtos Farmacêuticos, Alimentícios, de Plásticos, Químicos, Minerais 

não Metálicos e Móveis; 

8) Indaiatuba: Produtos de Plásticos, Químicos, Papel e Celulose e Minerais não 

Metálicos; 

9) Itatiba: Produtos Químicos, Têxteis e Alimentícios; 

10)  Jaguariúna: Produtos Farmacêuticos e de Plástico; 

11)  Monte Mor: Papel e Celulose, Móveis, Produtos Alimentícios, Perfumaria e 

Cosmética; 

12)  Morungaba: Minerais Não Metálicos, Têxtil e Vestuário e Acessórios; 

13)  Nova Odessa: Produtos Químicos, Têxtil e Indústrias Diversas (outras); 

14)  Paulínia: Combustíveis, Produtos Químicos, Farmacêuticos e Papel e Celulose 

(destaca-se a produção de químicos, por conta do polo petroleiro); 

15)  Pedreira: Produtos Alimentícios e de Plástico; 

16)  Santa Bárbara d’Oeste: Produtos Alimentícios, Têxteis, de Plástico e Metalurgia 

Básica de Ferrosos; 

17)  Santo Antônio de Posse: Produtos Alimentícios; 

18)  Sumaré: Produtos Alimentícios, Têxteis, Metalurgia Básica Ferrosos, Químicos e 

Produtos de Plástico; 

19)  Valinhos: Produtos Químicos, Papel e Celulose, Alimentícios e de Plástico; 

20)  Vinhedo: Minerais não Metálicos, Edição, Impressão e Gravações, Produtos 

Químicos, Papel e Celulose. 

 

 

3.3 Estabelecimentos e Emprego na Indústria de Transformação na RMC 

Nesta seção, analisaremos algumas características adicionais da Indústria da 

Transformação na RMC. Dentre os indicadores que evidenciam o desempenho da indústria de 

transformação na RMC, até o ano de 2014, destacam-se os relacionados aos estabelecimentos 

e emprego formal, levantados pela Fundação SEADE a partir de 2006. Consideram-se, para 

fins estatísticos, os estabelecimentos que possuíram pelo menos um empregado ao longo do 

ano. 

Por esse indicador é possível explicitar um crescimento de 20,8%, no período entre 

2006 e 2016, chegando ao último ano com 7.923 estabelecimentos (Tabela 3.8). Tal 

                                                           
18

 Os diferentes segmentos e os nomes das principais empresas, assim como observações acerca de quais 

empresas fecharam, estão no Anexo II deste capítulo. 
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crescimento da RMC aparece superior tanto no comparativo com o ESP – quando a 

participação da RMC passou de 8,2% (2006) para 8,9% (2016) –, quanto em relação à MMP, 

em que a participação da RMC passou de 11,4% (2006) para 12,7% (2016) no número de 

estabelecimentos da indústria de transformação. 

 

Tabela 3.8 – Indústria de Transformação: Número de Estabelecimentos, Crescimento 

Acumulado e Crescimento Anual no ESP, MMP e RMC (2006-2016) 

Ano 

Número de 

estabelecimentos 
Participação (%) 

ESP MMP RMC RMC/ESP RMC/MMP 

2006 79.936 57.415 6.557 8,2 11,4 

2007 80.823 58.015 6.704 8,3 11,6 

2008 83.231 59.733 6.943 8,3 11,6 

2009 83.718 60.200 6.992 8,4 11,6 

2010 87.306 62.472 7.327 8,4 11,7 

2011 90.504 64.487 7.744 8,6 12,0 

2012 91.843 65.067 7.845 8,5 12,1 

2013 93.682 66.147 8.011 8,6 12,1 

2014 93.887 66.054 8.161 8,7 12,4 

2015 92.226 64.616 8.088 8,8 12,5 

2016 89.307 62.289 7.923 8,9 12,7 

Cresc. Acumulado (%) 11,7 8,5 20,8     

Crescimento (a.a. %) 1,11 0,82 1,91 
  

Fonte: Fundação SEADE. Elaboração própria. 

 

Na comparação entre as três escalas de análise, o ESP, a MMP e a RMC, podemos 

notar no Gráfico 3.2 que a participação da indústria de transformação no total da indústria na 

RMC acompanhou o ciclo de desaceleração-recessão (2011-2015), com a queda na 

participação a partir de 2009, acelerando-se em 2011-2012 e vindo a recuperar-se no período 

2013-2015, mas ainda mantendo a tendência de queda no ano de 2016.  

Dessa forma, fica evidente que a leve recuperação do crescimento no número de 

estabelecimentos da indústria de transformação da RMC apresenta uma reversão no ano de 

2014, com a perda de 73 estabelecimentos, ficando ainda mais intensa nos anos de 2015 e 

2016, quando houve uma diminuição de 165 estabelecimentos na região metropolitana. Com 

efeito, apenas cinco municípios da RMC apresentaram crescimento no número de 

estabelecimentos da indústria da transformação nos últimos dois anos, sendo esses Holambra 

(44%), Sumaré (6,03%), Valinhos (4,67%), Santo Antônio de Posse (3,77%) e Hortolândia 

(2,88%). Todos os outros municípios apresentaram retração, e dentre esses os que obtiveram 

maior queda, em percentual, estão Cosmópolis (-13,92%) e Engenheiro Coelho (-10%), 
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seguidos de Artur Nogueira, Monte Mor, Nova Odessa e Itatiba (respectivamente com quedas 

de 9,76%; 7,53%; 7,01% e 5,80% durante os dois últimos anos). A evolução do número de 

estabelecimentos dessa indústria em todos os municípios da RMC em 2016 pode ser 

visualizada pelo Gráfico 3.3. 

 

Gráfico 3.2: Participação da Indústria de Transformação sobre o Total da Indústria no 

ESP, MMP e RMC (2006 a 2016, em %) 

 

. 

Gráfico 3.3 - Participação dos Municípios da RMC: Número de Estabelecimentos da 

Indústria de Transformação em 2016. 

 

Fonte: SEADE. Elaboração própria. 
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Por fim, analisa-se o total de empregos formais na indústria de transformação na 

RMC, comparando-a ao ESP, a partir de dados disponibilizados de 2006 a 2016. Nesse 

período, a RMC apresentou crescimento de 4,81%, enquanto o ESP apresentou retração de 

0,28% no nível de empregabilidade nesse setor (Tabela 3.9).  

 

Tabela 3.9 - Empregos Formais da Indústria de Transformação na RMC e no ESP e 

Participação (%), 2006-2016. 

Períodos 
Vínculos ativos RMC/ 

ESP (%) RMC ESP 

2006 215.613 2.238.987 9,63 

2007 230.865 2.402.539 9,61 

2008 235.414 2.480.796 9,49 

2009 231.735 2.443.680 9,48 

2010 252.461 2.630.026 9,60 

2011 258.202 2.676.609 9,65 

2012 254.702 2.666.234 9,55 

2013 252.744 2.679.756 9,43 

2014 255.835 2.590.113 9,88 

2015 235.446 2.371.621 9,93 

2016 225.984 2.232.681 10,12 

Cresc. Acumulado (%) 4,8 -0,3   

Crescimento (a.a. %) 0,47 -0,03 
 

Fonte: SEADE. Elaboração própria. 

 

Também se destaca a ampliação percentual da participação da RMC no ESP na 

geração de empregos na indústria de transformação, saindo de 9,63% em 2006, e chegando a 

10,12% em 2016. Os números mostram um desempenho quase que constante durante o 

período 2006-2014, mas nos anos de 2015 e 2016 há um claro recuo na participação dos 

empregos formais na indústria, tanto na RMC como no ESP. Em função da queda no emprego 

formal no estado, em termos absolutos, ter sido mais acentuada que na RMC nesses últimos 

dois anos, a participação da RMC no estado apresenta uma melhora relativa influenciada por 

um efeito estatístico apenas. Conclui-se, portanto, que houve perda real de emprego e recuo 

no desempenho da indústria. 
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ANEXO I – Estrutura da Indústria em municípios da RMC 

Tabela A - VAF da Indústria dos municípios da RMC, por segmentos da Indústria de Transformação com participação no total da 

indústria estadual acima de 20%, 2012 (Valores em R$ mil). 

Município 

Mat. Eletrônico e 

Equip. 

Comunicações 

Combustíveis Têxtil 
Artigos de 

Borracha 

Produtos 

Farmacêuticos 
Total % 

Americana 1.996 - 1.006.665 1.144.089 0         2.152.750  17,2 

Campinas 3.469.737 24.600 190.027 515.744 475.519         4.675.627  37,4 

Hortolândia 171.027 - 548 - 2.311.852         2.483.427  19,9 

Itatiba 1.260  223.826 - -            225.085  1,8 

Jaguariúna - - - - 468.446            468.446  3,7 

Nova Odessa - - 515.228 - -            515.228  4,1 

Paulínia 690 - - - 329.277            329.968  2,6 

Sta. Bárbara d'Oeste - - 898.970 69.767 -            968.737  7,7 

Sumaré - - 181.762 379 -            182.140  1,5 

Total Parcial (A) 3.644.710  24.600  3.017.026  1.729.977  3.585.095        12.001.408  95,9 

Total do Segmento (B) 3.708.862  24.600  3.285.271  1.805.230  3.684.998        12.508.960  100,0 

(A) / (B) (%) 98,3 100,0 91,8 95,8 97,3 95,9 - 

Fonte: SEADE, Elaboração própria. 
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Tabela B - VAF da Indústria dos municípios da RMC, por segmentos da Indústria de Transformação com participação no total da 

indústria estadual entre 10% e 20%, 2012 (Valores em R$ mil). 

Município 
Papel e 

Celulose  

Produtos 

Químicos 

Máq. p/ 

Escrit. e 

Equip. 

Informática  

Mat. 

Transp. - 

Mont. e 

Autopeças 

Máquinas e 

Equipamentos 

Equip. 

Méd., 

Óticos, de 

Autom. e 

Precisão 

Eletro-

domésticos 
Total % 

Americana 6.443 371.403 - 59.389 160.289 140.531 1.849 739.904 3,3 

Campinas 40.549 584.164 49.192 3.598.611 890.252 329.528 184.993 5.677.289 25,6 

Engenheiro Coelho - - - 174.578 3.939 - - 178.517 0,8 

Hortolândia - 52.866 992.301 856.594 76.025 7.995 450.187 2.435.969 11,0 

Indaiatuba 106.472 495.528 - 1.668.242 483.242 12.156 - 2.765.640 12,5 

Itatiba 55.074 253.848 - 422.748 356.200 14.622 - 1.102.492 5,0 

Jaguariúna 21.874 9.744 - 281.388 82.389 - - 395.395 1,8 

Monte Mor - 22.531 - - 142.756 - - 165.288 0,7 

Nova Odessa 1.856 94.090 - - 119.830 - - 215.775 1,0 

Paulínia 164.393 2.066.174 - 18.883 141.096 - - 2.390.546 10,8 

Sta. Bárbara d'Oeste 38.646 55.588 - 159.372 496.883 28.954 - 779.443 3,5 

Sumaré 13.656 - - 1.394.306 93.353 125.498 - 1.626.814 7,3 

Valinhos 399.316 359.164 5.056 548.841 145.169 7.802 - 1.465.347 6,6 

Vinhedo 280.192 384.538 - 1.069.414 155.254 - - 1.889.398 8,5 

Total Parcial 1.128.471 4.749.639 1.046.549 10.252.366 3.346.677 667.087 637.028 21.827.817 98,5 

Total do Segmento 1.130.830 4.829.914 1.046.549 10.325.824 3.511.985 667.087 637.028 22.149.217 100,0 

(A) / (B) (%) 99,8 98,3 100,0 99,3 95,3 100,0 100,0 98,5 - 

Fonte: SEADE, Elaboração própria. 
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Tabela C - VAF da Indústria dos municípios da RMC, por segmentos da Indústria de Transformação com participação no total da 

indústria estadual entre 3% e 10%, 2012 (Valores em R$ mil). 

Município 
Produtos 

Alimentícios 

Produtos 

de Metal 

Produtos de 

Plástico 

Máq., 

Aparelhos e 

Mat. Elétricos 

Minerais 

Não 

Metálicos 

Metalurgia 

Básica - 

Ferrosos 

Edição, 

Impressão e 

Gravações 

Total % 

Campinas 635.432  352.240  154.724  435.390  97.928  152.191  190.116  2.018.022  21,5 

Cosmópolis 155.759  1.037  3.102  -  13.009  - 2.073  174.980  1,9 

Engenheiro Coelho 151.737  -  -  -  -  -  1.171  152.908  1,6 

Hortolândia 129.449  160.489  51.438  91.968  66.332  6.374  8.404  514.455  5,5 

Indaiatuba 64.384  203.610  208.075  71.144  118.862  97.520  25.173  788.768  8,4 

Itatiba 164.907  28.552  73.358  56.019  9.336  3.061  3.897  339.131  3,6 

Jaguariúna 59.680  5.118  209.713  12.073  9.475  -  3.884  299.943  3,2 

Nova Odessa 15.885  106.327  14.175  8.634  22.152  6.710  1.489  175.372  1,9 

Paulínia 65.357  107.586  99.401  -  37.473  -  592  310.410  3,3 

Pedreira 64.816  50.072  142.436  2.684  141.439  -  -  401.448  4,3 

Sta. Bárbara d'Oeste 102.687  101.944  73.822  62.217  7.707  68.690  16.466  433.533  4,6 

Sumaré 205.299  260.283  257.270  -  46.311  574.650  494  1.344.307  14,3 

Valinhos 324.969  98.651  105.582  44.073  39.940  -  91.257  704.470  7,5 

Vinhedo 109.737  126.825  120.878  80.639  404.398  - 151.816  994.294  10,6 

Total Parcial 2.250.099  1.602.734  1.513.975  864.841  1.014.363  909.196  496.831  8.652.040  92,1 

Total do Segmento 2.574.878  1.679.269  1.668.298  955.859  1.055.253  934.957  525.438  9.393.952  100,0 

(A) / (B) (%) 87,4 95,4 90,7 90,5 96,1 97,2 94,6 92,1 - 

Fonte: SEADE, Elaboração própria. 
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ANEXO II – Descrição dos segmentos industriais e empresas nos municípios da RMC 

 

Quadro A - Principais segmentos industriais e empresas 

Municípios da RMC Principais Segmentos Industriais Algumas das Principais Empresas 

Americana Têxtil, Artigos de Borracha e Produtos Químicos 

 Novafio Têxtil, Tecelagem Jolitex, Goodyear do Brasil, Dunlop 

(distribuição),  Nexans Brasil AS (antiga Ficap),Degussa Hüls, 

Schlumberger Indústrias Ltda. 

Artur Nogueira  Têxtil, Produtos Químicos e de Plástico 
Teka Tecelagem Kuehnrich, Expambox, Mecânica Oriente, Prime Plastic 

Indústria e Comércio, Kels. 

Campinas  
Produtos Alimentícios, Químicos, Farmacêuticos, 

Artigos de Borracha e Metalurgia Básica de Ferrosos 

Hewlett Packard, Nortel, Qualcomm, Bosch, Merck Sharp & Dohme 

Farmaceutica (EMS), Singer, Siemens, Prodone Química e Farmacêutica. 

Cosmópolis  Produtos Farmacêuticos, Alimentícios e Químicos; 

 Eli-Lilly, Usina Açucareira Ester, Spal (Coca-Cola), ABL – Antibióticos 

do Brasil, Globe Química, Ecadil Indústria Química LTDA, Cosmoplast 

Indústria e Comércio, Stoller (nutrição de plantas). 

Engenheiro Coelho  Produtos Alimentícios Vestuário e Acessórios 
TRW Automative, Citrus/ Sucos Kiki, Triplet Modas Ind Com,  

Trelicamp, Fortec Indústria e Comércio de Peças. 

Holambra Produtos Alimentícios e de Plástico 
La Vita Alimentos Agroindustriais, Stabra (fenação), Krafoam 

Embalagens. 

Hortolândia 
Produtos Farmacêuticos, Alimentícios, de Plásticos, 

Químicos, Minerais não Metálicos e Móveis 

IBM, Dow Corning, Belgo Bekaerte Arames (BBA, antiga Bemaf), 

Cerâmicas União Sumaré (Souzas/ Hortolândia), Celéstica, Trafo 

Equipamentos Elétricos S.A., GKN Sinter Metals, Galderma Brasil, 

Rhobifarma Indústria Farmacêutica LTDA.  

Indaiatuba 
 Produtos de Plásticos, Químicos, Papel e Celulose e  

Minerais não Metálicos 

Toyota, Plastek, Indústria de Termo-Plásticos Ltda, Ogura Clutch do 

Brasil Ltda, Celulose Irani S.A.  

Itatiba Produtos Químicos, Têxteis e Alimentícios 

A G Indústria Comércio Artefatos Plásticos, BorgWarner, Palitos Gina, 

Valeo, Têxtil Duomo, Scavone, Malhas Têxtil Elizabeth, Queensberry 

Geléias. 

Jaguariúna Produtos Farmacêuticos e de Plástico 
Johnson, BYK Química e Farmacêutica, Metalcabo, Myers Brasil 

Embalagens Plásticas Ltda. 

Monte Mor 
 Papel e Celulose, Móveis, Produtos Alimentícios, 

Perfumaria e Cosmética 

Tetra-Pak, Martinrea Honsel Indústria e Comércio Ltda, Ting Indústria de 

Alimentos, Aja, H Max Indústria de Cosméticos. 

Morungaba 
Minerais Não Metálicos, Têxtil e Vestuário e 

Acessórios 

Maliber Indústria Têxtil, Montico Embalagens Plásticas, Valisere 

Indústria e Comércio, Fiação Alpina. 

Nova Odessa 
 Produtos Químicos, Têxtil e Indústrias Diversas 

(outras) 

Nova Plast, Tecelagem Jolitex, Tintex, KS Pistões, Fecha Art Indústria 

Metalúrgica. 
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Paulínia 

Combustíveis, Produtos Químicos, Farmacêuticos e 

Papel e Celulose (destaca-se a produção de químicos, 

por conta do polo petroleiro) 

Rodhia, Replan - Refinaria de Paulínia (Petrobrás), Schell, ICI, Du Pont, 

Cargill, Eucatex Química e Mineral LTDA, Exxonmobil Química, Zeneca 

do Brasil, Nutriara Alimentos, Braswell Papel e Celulose LTDA, 

International Paper. 

Pedreira Produtos Alimentícios e de Plástico 

Isoladores Santana,  Valclub Industria e Comercio de Confecções, 

Indústria Nacional Plásticos Pedreira, Plasmont Indústria Comércio 

Plásticos. 

Santa Bárbara d’Oeste 
Produtos Alimentícios, Têxteis, de Plástico e 

Metalurgia Básica de Ferrosos 

Indústrias Romi, W Sita, Têxtil Canatiba, JTS Equipamentos Hidráulicos,  

Mazak Sulamericana, Meplastic brinquedos, Cermatex Tecidos, Covolan, 

Suzigan Indústrias Têxtil. 

Santo Antônio de Posse Produtos Alimentícios Salus Nutrição, Grimaldi (Equipamentos para Trasnnsporte). 

Sumaré 
Produtos Alimentícios, Têxteis, Metalurgia Básica 

Ferrosos, Químicos e Produtos de Plástico 

3M do Brasil, Honda, Fortilit,  Teka Tecelagem,  Buckmam, Pastifício 

Selmi S/A, Villares Metais S.A., Sherwin Willians. 

Valinhos 
Produtos Químicos, Papel e Celulose, Alimentícios e 

de Plástico 

Unilever, Pastifícios Vesúvio, Eaton, Europack, Cartonifício Valinhos, 

WestRock. 

Vinhedo 
Minerais não Metálicos, Edição, Impressão e 

Gravações, Produtos Químicos, Papel e Celulose.  

Unilever (Gessy Lever), Globo Cochrane Gráfica, Avery Dennison, 

Crown Cork Embalagens, Quest Internacional, Kärcher (fabricante de 

equipamentos de soluções em limpeza doméstica, profissional e industrial 

- inaugurada em 2014). 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro B -  Observações acerca dos segmentos industriais e empresas nos Municípios da RMC. 

Municípios da RMC Observações 

Americana 

A cidade vem perdendo diversas fábricas têxteis, focalizando mais na comercialização. Em 2016, 40 fábricas foram fechadas, por 

exemplo, a Polyenka. Nos segmentos de borracha e químicos, das que não são, muitas empresas locais vem sendo compradas por 

internacionais. Em geral, em 7 meses de 2016, 1,8 mil fábricas fecharam na cidade. 

Artur Nogueira  Estabilidade nos últimos anos, ainda que com baixa participação na RMC. 

Campinas  

Muitas empresas de tecnologia vêm fechando fábricas na cidade desde os anos 90, como a Acer, que encerrou a fabricação de 

equipamentos em todo o país nessa década, focalizando na realização de acordos para a distribuição de produtos e soluções de 

tecnologia, por exemplo, com a americana Ingram Micro. No segmento de farmacêuticos, ocorre crescentemente grandes 

processos de fusão, como a incorporação da Sigma Pharma à EMS. 

Cosmópolis Fechamento da DKW, Condenação bilionária da Eli-Lilly por exposição e contaminação de funcionários. 

Engenheiro Coelho  
Na contramão da crise hídrica na RMC, a cidade vem mantendo o setor industrial nos últimos anos. Além disso, configura a 

cidade com maior taxa de crescimento populacional na região (+2,3%) entre 2016 e 2017 (IBGE) 

Holambra O setor industrial tem baixíssima representatividade na cidade, focalizada nos segmentos de comércio e distribuição. 

Hortolândia 
A cidade se destaca pelo crescimento industrial recente. De cidade dormitório, em dez anos, se tornou um polo industrial da RMC, 

atraindo cerca de 300 indústrias de vários setores, como tecnologia de informação, farmacêutico e ferroviário. 

Indaiatuba 

A cidade também se destacou nos últimos anos, atraindo diversas empresas, mesmo com a conjuntura de crise política e 

econômica. Exemplificando, em 2016 e 2017, foram abertas respectivamente 50 e 46 novas indústrias na cidade. Os segmentos 

que mais tem mantido crescimento se relacionam aos segmentos automotivos e de indústria da tecnologia.  

Itatiba 
Nos últimos anos, alguns investimentos anunciados foram cancelados, dadas as adversidades, como por exemplo, a Cummins. 

Outras foram fechadas, principalmente nos segmentos de tecelagem e alimentos (Ex: Jofegê Fiação e Tecelagem Ltda, e  

Jaguariúna A cidade perdeu uma importante empresa, a A Delphi Packard Electric, fornecedora da General Motors de Jaguariúna. 

Monte Mor 

A crise recente da Petrobras vem impactando nas indústrias de Monte Mor com vendas voltadas à empresa de petróleo. Um 

exemplo, foi o da empresa Asvotec Termoindustrial, que tem 80% de sua produção destinada à Petrobras, demitindo muitos 

funcionários e reduzindo a produção. 

Morungaba 
A cidade foi a última a ser integrada na área da RMC, no ano de 2014. Não possui representatividade industrial na região 

metropolitana, e por ser uma estância climática carece mais recursos do estado para investimentos no setor de turismo. 

Nova Odessa 
A cidade foi umas das mais afetadas pela crise hídrica do Estado de São Paulo, e recentemente caracteriza problemas políticos e 

econômicos. Não possui atividade industrial relevante. 

Paulínia 

Além da crise hídrica que afetou a produção de diversas empresas da região, como Rodhia e Du Pont, a crise econômica e ainda 

pior a crise na Petrobrás vem impactando diretamente na arrecadação e produção da cidade, que apesar de a mais importante da 

RMC em termos de VAF Industrial, vem perdendo participação no Total. 
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Pedreira Reconhecida por suas peças decorativas, e tem baixa participação industrial.  

Santa Bárbara d’Oeste 

O setor de produção industrial de alimentos vem abrindo espaço para grandes empreendimentos voltados ao comércio e 

distribuição, como com a vinda de grandes atacadões. Afetada diretamente pela crise hídrica e econômica, a cidade vewm sendo 

impactada, principalmente as pequenas e médias empresas. 

Santo Antônio de Posse A cidade possui a mais baixa participação industrial na RMC, não sendo relevante sob esta perspectiva de análise. 

Sumaré 
Em 2016, uma importante empresa empregadora de Paulínia encerrou as atividades, a Scheneider Eletric, multinacional do ramo 

de gestão de energia e automação. A Honda diminuiu muito a produção e ampliou as demissões. 

Valinhos 

A cidade vem perdendo importantes fábricas do segmento de papel e celulose, como a Rigesa (fechada em 2013) e a WestRock 

(fabricante de embalagens) já anunciou encerramento de atividades em 2019. Por outro lado vem recebendo investimentos do 

Investe SP, como, por exemplo, para o recebimento da Wenger, fabricante norte-americana de extrusores e secadores de 

alimentos. 

Vinhedo 

A prefeitura da cidade vem ampliando parcerias, a fim de atrair e trazer novas empresas e enfrentar a crise econômica que vem 

afetando as contas públicas. Exemplos de empresas entrantes na cidade nos próximos anos são: Neo Rodas (fabricante de rodas), 

Green (produz alimentos de origem natural e predominantemente nacional), Taegutec. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Capítulo 4 – Diagnóstico do Setor Terciário na RMC: Comércio, Serviços e 

Administração Pública 

 

Este capítulo trata da evolução do Setor de Serviços e de seus segmentos, descrevendo 

sua estrutura e presença na RMC. Utilizamos os dados disponíveis pelo IBGE sobre o Valor 

Adicionado Bruto (VAB) dos serviços e da administração pública
19

, e pela Fundação SEADE 

sobre o Valor Adicionado Fiscal (VAF) nos municípios da RMC
20

. Além destes, utilizaremos 

as informações de emprego formal, disponibilizadas pela Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a fim de caracterizar a 

estrutura setorial dos serviços nos municípios da RMC. 

A estrutura do setor de serviços, de modo geral, é muito heterogênea e complexa, 

criando dificuldades para a análise. Para contornar as dificuldades, vamos utilizar os dados do 

VAB do PIB Municipal (IBGE) para descrever a evolução geral do setor e dos seus 

segmentos, fazendo as comparações com a Macrometrópole Paulista (MMP) e com o Estado 

de São Paulo (ESP), com base na análise do ciclo econômico. Os dados do VAF e da RAIS 

servirão para caracterizar a estrutura/atividades do setor de Serviços, Comércio e 

Administração Pública, entre outros. Advertimos que, em 2006, foram feitas alterações 

metodológicas pelo IBGE na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que 

interferiram no detalhamento da nossa análise, gerando diferenças importantes na 

caracterização das atividades entre os municípios da RMC que não puderam entrar neste 

relatório e, por isso, serão apreciadas no próximo.  

 

4.1 Valor Adicionado Bruto dos Serviços: análise comparativa da RMC e demais 

unidades territoriais 

As informações concernentes ao Valor Adicionado Bruto (VAB), disponibilizadas 

pelo IBGE, nos servirão para analisar a influência do ciclo econômico na evolução do Setor 

de Serviços e pelos serviços de administração, segurança, educação e saúde públicas e 

seguridade social – ou Administração Pública –, na geração do PIB entre os municípios da 

                                                           
19

 Refere-se, aqui, ao segmento de serviços de administração, segurança, educação e saúde públicas e 

seguridade social, que, desde o ano de 2015, passou a ser divulgado de forma desagregada do grande setor de 

serviços, pelo IBGE, nos dados sobre o Produto Interno Bruto dos Municípios – ano de referência 2010. 
20

 Ressaltamos que, em função das limitações das informações do VAF, especificamente para o setor de serviços, 

sua utilização se refere, sobretudo, às atividades de comércio – varejista e atacadista – e aos segmentos dos 

serviços sobre os quais incidem o ICMS (Serviços de Transporte, de Produção e Distribuição de Energia 

Elétrica, de Produção e Distribuição de Gás, de Serviços de Comunicação e Outros), os quais foram 

denominados de Serviços de Utilidade Pública (SUP) neste relatório para diferenciar do indicador utilizado 

para os municípios. 
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RMC. Os dados com os valores correntes na RMC (Tabela 4.1) mostram (Tabela 4.1) 

tendência, a partir de 2009, ao aumento na participação dos Serviços e à queda na participação 

da Administração Pública em relação ao VAB Total na região. O balanço desses dois setores 

é importante para determinar como o ciclo de expansão-desaceleração-recessão da economia 

brasileira influenciou na participação de ambos. Nota-se, principalmente, que o setor de 

serviços muda o desempenho no cenário de desaceleração econômica, devido, em parte, à sua 

maior flexibilidade e, sobretudo, ao fato de reagir mais defasadamente no tempo que o corte 

dos gastos públicos.  

A perda de participação no setor de Administração Pública na RMC resultou num 

efeito aparentemente positivo no setor de Serviços, que cresce não apenas formalmente, mas 

informalmente também. Ressalve-se que a não disponibilidade de dados sobre a economia 

informal, que atinge principalmente os serviços, disfarça em boa medida o efeito cíclico. 

Todavia, os gráficos a seguir tentaram captar esse efeito. 

 

Tabela 4.1 – RMC: Valor adicionado Bruto total, dos Serviços e da Administração 

Pública (em mil Reais de 2017) e Participação %, 2002-2015. 

Ano 

Valor Adicionado Bruto (R$ mil) 

Total 

Serviços 

(exclusive Adm. 

Pública) 

Adm. Pública 
Serviços/ 

Total (%) 

Adm. 

Pública/ 

Total (%) 

2002 33.726.488 19.838.907 3.058.000 58,8 9,1 

2003 40.155.683 22.565.118 3.455.333 56,2 8,6 

2004 44.881.212 24.556.171 3.707.188 54,7 8,3 

2005 51.732.307 28.739.629 4.391.730 55,6 8,5 

2006 55.654.480 32.065.341 4.864.325 57,6 8,7 

2007 63.397.447 36.790.829 5.679.253 58,0 9,0 

2008 71.569.429 41.853.601 6.565.959 58,5 9,2 

2009 78.086.637 47.131.100 7.418.855 60,4 9,5 

2010 90.320.071 54.656.523 7.636.910 60,5 8,5 

2011 95.585.872 62.676.671 8.389.952 65,6 8,8 

2012 99.034.074 68.821.209 9.161.857 69,5 9,3 

2013 113.457.713 80.076.428 10.670.802 70,6 9,4 

2014 127.625.370 89.921.667 11.413.746 70,5 8,9 

2015 140.629.548 93.319.050 12.331.369 66,4 8,8 

Fonte: IBGE. Elaboração própria. 

 

Tomamos como indicadores a participação percentual do VAB Total, VAB Serviços e 

VAB da Administração Pública da RMC nos mesmos segmentos do estado de São Paulo e da 

MMP, estabelecendo assim comparações entre a RMC e essas unidades territoriais.  O 
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Gráfico 4.1a trata da evolução da RMC em relação ao estado (ESP) e no Gráfico 4.1b, em 

relação à Macrometrópole (MMP).  

Podemos notar no primeiro gráfico que inicialmente (2002-2005) o setor da 

Administração Pública muda para um patamar superior na participação estadual, o que influi 

no resultado do VAB Total, aumentando sua participação nesse primeiro momento, mas 

reduzindo-a no momento seguinte (2005-2008). Ou seja, apesar de a Administração Pública 

permanecer num patamar constante mais elevado que no subperíodo anterior, o setor dos 

Serviços sofre ligeira queda e influi negativamente no VAB Total. É, porém, no subperíodo 

2008-2015 que o setor dos Serviços marca sua participação crescente no VAB Total da RMC 

no ESP. Os Serviços se igualam ao setor da Administração Pública em termos da participação 

relativa no VAB Total após 2012, sendo que este último (setor) não modifica muito a 

participação estadual desde 2005. Em resumo, o setor da Administração Pública da RMC no 

nível estadual foi importante durante o período, permanecendo num patamar mais ou menos 

constante de participação, enquanto que o setor dos Serviços foi mais sensível ao ciclo de 

desaceleração-recessão, caindo a participação estadual entre 2010 e 2011, e reagindo a partir 

de 2013. 

 

Gráfico 4.1a – Evolução do VAB Total, do VAB Serviços e do VAB Administração 

Pública no período 2002-2015, segundo a participação (%) da RMC no ESP. 

 

Fonte: IBGE. Elaboração própria. 

 

 

ADM 

Serviços 

Total 
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Podemos notar no segundo gráfico que a evolução dos segmentos na RMC, em relação 

à MMP é bastante semelhante com oà do gráfico anterior, que tratou da participação da RMC 

na escala estadual. A diferença mais importante é que o VAB da Administração Pública e o 

VAB Total se situam em patamares mais elevados, acima de 9%, que o de serviços, entre 8% 

e 9%, durante todo o período. Todavia, em termos do comportamento cíclico a conclusão é 

exatamente a mesma. Ou seja, a participação do setor da Administração Pública da RMC no 

nível macrometropolitano foi importante durante o período, permanecendo num patamar mais 

ou menos constante de participação em âmbito estadual, enquanto que o setor dos Serviços foi 

mais sensível ao ciclo de desaceleração-recessão, caindo participação na MMP entre 2010 e 

2011, e reagindo a partir de 2013. Nota-se, entretanto, que tanto no âmbito estadual como no 

macrometropolitano, o ano de 2015 mostra uma leve tendência de queda. Inferimos, assim, 

que a informalidade pode estar em crescimento. 

  

Gráfico 4.1b – Evolução do VAB Total, do VAB Serviços e do VAB Administração 

Pública no período 2002-2015, segundo a participação (%) da RMC na MMP. 

 

Fonte: IBGE. Elaboração própria. 

 

Dada a influência do ciclo econômico no desempenho do valor adicionado dos 

Serviços e da Administração Pública da RMC, há razões para acreditar que, com a política de 

austeridade fiscal, que reduz os gastos de estados e municípios, a tendência é que um novo 

patamar de participação do setor público e dos Serviços se estabeleça. Resta-nos considerar a 

estrutura da participação do terciário na RMC, algo que o Valor Adicionado Fiscal (VAF) 

pode ajudar a descrever, a fim de dimensionar-nos aqueles segmentos/atividades mais 



76 

 

importantes, tanto do ponto de vista do seu valor (em moeda corrente) quanto da sua presença 

territorial. 

Embora as informações sobre o Valor Adicionado Fiscal (VAF) não sejam úteis para a 

análise do desempenho do setor terciário como um todo, por razões mencionadas 

anteriormente, o conhecimento de seus valores permite verificar aspecto importante da 

geração de valor dentro dos municípios, especialmente, pelo impacto que a variável tem no 

cômputo para a determinação do valor do repasse de recursos do ICMS aos municípios pelo 

Estado. Deve-se notar, entretanto, que para os segmentos de comércio varejista e atacadista, o 

VAF fornece bom material de análise, em função da maior formalização destas atividades e 

da maior cobertura dada pelo indicador. Expostas estas dificuldades metodológicas, 

passaremos a análise das informações em termos comparativos às unidades territoriais (UT) 

da Macrometrópole (MMP) e do estado de São Paulo (ESP), para depois descer ao âmbito dos 

municípios da RMC.  

Na Tabela 4.2, observam-se o VAF Total, o VAF nos segmentos de Comércio e nos 

SUP[UdW1], bem como a participação relativa destes dois últimos no VAF Total. O balanço do 

desempenho do VAF Comércio e dos SUP mostra um patamar convergente de participação na 

VAF Total da RMC no período 2000 a 2007, quando os SUP passam a assumir uma 

participação maior ou igual à do Comércio. No Gráfico 4.2, fica claro que, no período 2008-

2012, a tendência foi oposta, ou seja, o VAF dos SUP assumiu uma participação 

relativamente mais baixa que o VAF do Comércio, embora continuasse num patamar de 

participação superior a 10% do VAF Total da RMC.  

Essa descontinuidade no desempenho do setor dos SUP pode estar relacionada à 

distribuição regional desigual dos resultados líquidos do VAF, com participações muito 

heterogêneas por parte dos municípios. No caso das atividades de serviços em geral, isto se 

deve, a nosso ver, à sua maior heterogeneidade estrutural, mas no caso dos SUP espera-se 

uma melhor distribuição regional e maior presença delesos mesmos nos municípios, sendo 

que, em alguns destes, a concentração pode ser maior. Ou seja, isso não demonstra 

cabalmente essa descontinuidade. Portanto, se nos SUP o conjunto das atividades pode estar 

concentrado em poucos municípios, o que aconteceu pode ter a verrelação com a atuação do 

ciclo econômico que afetou a dinâmica do setor. 
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Tabela 4.2 – RMC: VAF Total, VAF do Comércio e VAF dos Serviços, 2000-2012. 

Ano 

Valor Adicionado Fiscal (R$ mil) 

Total Comércio
21

 SUP 
Comércio/ 

Total (%) 

SUP/ 

Total (%) 

2000 99.529.122 18.326.657 11.232.697 18,4 11,3 

2001 105.072.187 23.133.228 11.687.058 22,0 11,1 

2002 104.061.071 21.580.605 12.108.164 20,7 11,6 

2003 98.748.378 17.326.973 11.735.256 17,5 11,9 

2004 101.909.076 17.196.283 13.199.026 16,9 13,0 

2005 112.684.809 18.133.354 14.496.010 16,1 12,9 

2006 119.961.127 17.994.907 16.186.707 15,0 13,5 

2007 119.351.961 18.332.419 19.133.502 15,4 16,0 

2008 116.560.751 20.645.108 17.461.955 17,7 15,0 

2009 122.375.378 23.852.249 17.573.050 19,5 14,4 

2010 124.650.465 27.948.555 18.445.924 22,4 14,8 

2011 125.998.503 29.596.945 18.650.263 23,5 14,8 

2012 126.160.274 31.356.290 18.016.117 24,9 14,3 

Fonte: SEADE. Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 4.2 – Evolução da Participação (%) do Comércio e do VAF dos SUP no VAF 

Total da RMC, 2000-2012 (Em Reais de 2017) 

 

Fonte: SEADE. Elaboração própria.  

 

Nesse sentido, buscamos fazer uma classificação padronizada do desempenho dos 

municípios da RMC, com base nas participações no VAF Total e no VAF do Comércio 

                                                           
21

 O VAF do Comércio é composto pelos segmentos Atacadista e Varejista, que, no caso das atividades de venda 

por atacado de mercadorias, estão excluídos os veículos automotores e motocicletas e suas peças, partes e 

acessórios, e prestação, por conta própria, de serviços conexos de armazenamento, refrigeração, entrega e 

instalação de mercadorias. Ver SEADE (http://www.imp.seade.gov.br).  

http://www.imp.seade.gov.br/
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(Comércio Varejista e Atacadista), exceto no VAF dos SUP, a partir das informações 

disponíveis numa série mais longa, de 2000-2012
22

. A análise a seguir nos permitirá verificar 

a evolução para o conjunto dos municípios da RMC, separando-os por desempenhos similares 

no tocante à participação no VAF Total e no VAF do Comércio (total) na região. 

Elaboramos dois quadros (4.1a e 4.1b) que resumem a classificação dos municípios 

por desempenho/participação semelhante no VAF Total e dno VAF do Comércio, 

respectivamente. Em seguida, para cada quadro, apresentamos quatro gráficos que 

especificam os desempenhos similares dos municípios, classificando-os com base no 

aumento, na constância (pouca alteração), queda e baixa participação no VAF durante o 

período 2000-2012. Esse procedimento busca captar padrões de desempenho no período 

considerado, em face da influência cíclica que estamos observando (seja na fase de expansão 

pós-2003 e de desaceleração econômica após 2008), ainda que a série esteja limitada até o ano 

de 2012. Chamamos a atenção para a participação de Campinas e de Paulínia no VAF serem 

bem superiores às participações dos demais municípios.  

No Quadro 4.1a e gráficos seguintes (4.3a, 4.3b, 4.3cb e 4.3dc) consideramos a 

classificação segundo a participação dos municípios no VAF Total da RMC, destacando os 

desempenhos similares de Hortolândia, Vinhedo, Sumaré e Indaiatuba, que aumentaram suas 

participações no período. Os municípios de Campinas, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste, 

Itatiba e Monte Mor tiveream pouca alteração na participação. Paulínia, Americana, 

Jaguariúna e Valinhos tiveram queda. Por fim, o conjunto de municípios que variou muito 

pouco a participação (que prosseguiu baixa) ou tiveram uma influência do ciclo econômico 

pouco perceptível, são eles: Cosmópolis, Pedreira, Holambra, Artur Nogueira, Santo Antônio 

de Posse, Engenheiro Coelho e Morungaba.  

 

Quadro 4.1a – Classificação dos municípios da RMC segundo a participação no VAF 

Total da RMC, 2000-2012. 

Municípios Número Desempenho VAF Total 

Hortolândia, Vinhedo, Sumaré e 

Indaiatuba 
04 Aumentou a participação 

Campinas, Nova Odessa, Santa 

Bárbara d’Oeste, Itatiba e Monte 

Mor 

05 Alterou pouco a participação 

Paulínia, Americana, Jaguariúna e 

Valinhos 
04 Houve queda da participação 

Cosmópolis, Pedreira, Holambra, 07 Manteve baixa a participação 

                                                           
22

 Para ver o conjunto das atividades consideradasção para o VAF, ver site da Fundação SEADE 

(http://www.seade.gov.br).   
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Artur Nogueira, Santo Antônio de 

Posse, Engenheiro Coelho e 

Morungaba 

Total 20  
Fonte: Elaboração própria. 

 

O Gráfico 4.3a ilustra o fato que, após 2008, os quatro municípios tiveram 

participação no VAF Total da RMC mais destacada. As razões para isso podem ser de 

diversas ordens, desde a simples melhora na gestão que elevou o Índice de 

Participação municipal na arrecadação do ICMS, até o crescimento mesmo da arrecadação 

fruto da expansão da atividade econômica após 2003. Salvo mudanças estruturais que tenham 

motivadoram novos incrementos no terciário. O município de Vinhedo se destaca pelo salto e 

queda mais acentuadaos em relação aos demais.  

 

Gráfico 4.3a – Municípios da RMC que aumentaram a participação relativa no VAF 

Total da RMC, 2000-2012. 

 

Fonte: SEADE. Elaboração própria. 

 

O Gráfico 4.3b ilustra o desempenho de cinco municípios, inclusive Campinas, como 

aqueles que tiveram participação no VAF Total da RMC mais constante durante o período, 

com pouca alteração. A reação ao ciclo econômico é consistente, sem grandes variações. 
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Gráfico 4.3b – Municípios da RMC que alteraram pouco a participação relativa no VAF 

Total da RMC, 2000-2012. 

 

Fonte: SEADE. Elaboração própria. 
 

 

O Gráfico 4.3c ilustra o desempenho de quatro municípios, especialmente Paulínia, 

como aqueles que tiveram participação no VAF Total da RMC declinante durante o período. 

Ou seja, o conjunto perde participação gradativa. A reação ao ciclo econômico nesse caso é 

adversa. Há trajetórias de declínio com surtos de aumento na participação do VAF Total. 

 

Gráfico 4.3c – Municípios da RMC que tiveram queda da participação relativa no VAF 

Total da RMC, 2000-2012. 

 

Fonte: SEADE. Elaboração própria. 
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O Gráfico 4.3d ilustra o desempenho de sete municípios que mantiveram um padrão 

baixo de participação no VAF Total da RMC durante o período. Apesar de um ou outro pico, 

observa-se que os municípios alternam a posição, porém, sem que isso represente 

necessariamente uma resposta de natureza cíclica, salvo poucas reações individuais. 

  

Gráfico 4.3d – Municípios da RMC que mantiveram baixa a participação relativa no 

VAF Total da RMC, 2000-2012. 

 

Fonte: SEADE. Elaboração própria. 

 

Diferentemente da participação no VAF Total, a participação dos municípios no VAF 

do Comércio (Quadro 4.1b) sinaliza diferentes graus de influência do ciclo econômico nas 

atividades desse segmento e para o conjunto dos municípios da RMC. Observa-se que os 

municípios de Jaguariúna, Nova Odessa, Valinhos, Vinhedo, Sumaré, Americana e Indaiatuba 

aumentaram ou melhoraram a participação. Os municípios de Campinas, Holambra e Santa 

Bárbara d’Oeste tiveram pouca alteração. Paulínia, Itatiba, Cosmópolis e Hortolândia 

declinaram na participação no VAF do Comércio. E os municípios de Pedreira, Artur 

Nogueira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Monte Mor e Morungaba mantiveram 

o baixo padrão de participação no Comércio que em muito se assemelha ao da participação no 

VAF Total, pois cinco deles estão nesta mesma classe no Quadro 4.1a. 
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Quadro 4.1b – Participação Relativa dos Municípios da RMC no VAF do Comércio da 

RMC, 2000-2012. 

Municípios Número 
Desempenho VAF do 

Comércio 

Jaguariúna, Nova Odessa, 

Valinhos, Vinhedo, Sumaré, 

Americana e Indaiatuba 

07 Aumentou a participação 

Campinas, Holambra e Santa 

Bárbara d’Oeste 
03 Alterou pouco a participação 

Paulínia, Itatiba, Cosmópolis e 

Hortolândia 
04 Houve queda da participação 

Pedreira, Artur Nogueira, Santo 

Antônio de Posse, Engenheiro 

Coelho, Monte Mor e Morungaba 

06 Manteve baixa a participação 

Total 20  
Fonte: Elaboração própria. 

 

O Gráfico 4.3e ilustra o fato de que os sete municípios aumentaram a participação no 

VAF do Comércio da RMC, o que indica sensibilidade ao ciclo econômico. Entretanto, como 

se nota, há desempenhos diferenciados após 2008. Presumimos que isto se deve aos tipos de 

atividades consideradas. Enquanto Sumaré, Indaiatuba e Americana apresentam trajetórias 

mais convergentes, os demais, não. Vide o caso de Vinhedo, o município que mais se destaca 

tanto na trajetória ascendente como na descendente. Os demais alternam posições, sendo que 

Jaguariúna tem uma inflexão positiva na trajetória em 2012. 

 

Gráfico 4.3e – Municípios da RMC que aumentaram a participação relativa no VAF do 

Comércio da RMC, 2000-2012. 

 

Fonte: SEADE. Elaboração própria. 
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No que diz respeito ao Gráfico 4.3f, vemos que os três municípios mantiveram certa 

constância quanto àa participação no VAF do Comércio da RMC durante o período, com 

alguma variação no caso de Campinas, mas sem fugir muito da trajetória. A reação ao ciclo 

econômico é consistente para os municípios desta classe. 

Gráfico 4.3f – Municípios da RMC que alteraram pouco a participação relativa no VAF 

do Comércio da RMC, 2000-2012. 

 

Fonte: SEADE. Elaboração própria. 

O Gráfico 4.3g ilustra o desempenho de quatro municípios, especialmente Paulínia e 

Hortolândia, como aqueles que tiveram participação no VAF Total da RMC declinante 

durante o período. O conjunto perde bastante participação. A reação ao ciclo econômico é 

forte, mas com variações nos casos de Paulínia e Hortolândia. Há trajetórias de declínio mais 

ou menos contínuas na participação do VAF do Comércio nestes municípios da RMC. 

Gráfico 4.3g – Municípios da RMC que tiveram queda da participação relativa no VAF 

do Comércio da RMC, 2000-2012. 

 

Fonte: SEADE. Elaboração própria. 
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O Gráfico 4.3h ilustra o desempenho de seis municípios que mantiveram um padrão 

baixo de participação no VAF do Comércio da RMC durante o período. Observa-se que os 

municípios alternam bastante a posição, mas sem necessariamente caracterizar uma resposta 

de natureza cíclica, salvos poucas reações individuais. Cinco desses municípios permanecem 

com baixo padrão de desempenho no segmento, tendo desempenho adverso ao ciclo 

econômico. 

Gráfico 4.3h – Municípios da RMC que mantiveram baixa a participação relativa no 

VAF Total da RMC, 2000-2012. 

 

Fonte: SEADE. Elaboração própria. 

 

4.3 Empregos formais: análise comparativa da RMC e demais unidades territoriais 

Nesta seção, utilizaremos os dados de emprego formal provenientes da Relação Anual 

de Informações Sociais (RAIS), a fim de pormenorizar alguns aspectos relevantes da estrutura 

setorial do terciário na Região Metropolitana de Campinas (RMC) e de seus municípios, em 

comparação a outras unidades territoriais (UT), como o Brasil (BR), o Estado de São Paulo 

(ESP) e a Macrometrópole Paulista (MMP). Salientamos que, embora os empregos formais 

tenham, grosso modo, peso relativo de 50% do mercado de trabalho do país – dado que o 

setor informal contempla, em boa medida, a outra metade –, os vínculos ativos formais 

servirão, aqui, para dar uma ideia aproximada do desempenho setorial nos segmentos do setor 

de serviços dentro da RMC. 

Na Tabela 4.3, visualizamos como se dá a estrutura setorial do emprego formal dos 

serviços, em diferentes níveis de agregação, entre os anos de 2002 e 2016. Para tanto, 

escolheu-se alguns anos selecionados, em decorrência do desempenho do mercado de trabalho 

brasileiro e dos ciclos da economia brasileira, conforme já mencionado (ROSSI e MELO, 
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2017). O período entre 2002 e 2007 marca o processo de retomada da economia e, 

especialmente, de expansão do mercado de trabalho, após o baixo desempenho verificado nos 

anos 1990. Baltar, Souen e Mello (2017) mostraram que o desempenho positivo do mercado 

teve duração até a crise mundial de 2008. Com efeito, no período 2007-2010, verificaram a 

continuidade do crescimento do número de postos de trabalho, mas a taxas menores do que o 

período anterior, caracterizando um momento de desaceleração ao qual fizemos referência.  

No período 2010-2014, a economia brasileira passa a conviver com taxas menores de 

crescimento e, portanto, com uma maior instabilidade no crescimento do emprego. Desse 

modo, o ano de 2014 marca o pico de crescimento do número de empregos formais no país, 

fenômeno que foi acompanhado pelas unidades territoriais de menor agregação. A partir de 

2014, com o aprofundamento da grave crise econômica, política e social brasileira, o emprego 

começou a retrair-se, podendo ser observada até o momento, uma redução generalizada no 

número de empregos formais em todos os setores e em quase todo o território brasileiro. 

Ainda em referência à Tabela 4.3, podemos afirmar que, entre os anos de 2002 e 

2016, houve elevação da participação do setor de serviços no total de empregos formais no 

país, numa dimensão de 3,1 pontos percentuais – quando passou de 72,5% do total de 

vínculos ativos, em 2002, para 75,6% no ano de 2016. Neste mesmo ritmo, o estado de São 

Paulo passou de 70% para 74,6%, no período analisado, enquanto a Macrometrópole Paulista 

passou de 73,2% para 77,6% e a RMC, de 64% passa para 68,3%. A menor participação dos 

serviços verificada na RMC reflete, antes, o peso do setor industrial no total de empregos 

formais da região, em que pese o aumento do setor de serviços também refletir as 

transformações que têm ocorrido na indústria. 
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Tabela 4.3 – Estrutura do emprego formal no setor terciário, segundo as unidades territoriais (UT), 2002-2016. 

Grupo de atividade 
Brasil São Paulo Macrometrópole Paulista RM Campinas 

2002 2007 2010 2014 2016 2002 2007 2010 2014 2016 2002 2007 2010 2014 2016 2002 2007 2010 2014 2016 

Comércio Varejista 14,19 15,20 15,89 16,31 16,64 14,09 15,28 15,85 16,16 16,41 13,47 14,60 15,06 15,34 15,67 16,13 17,11 16,59 16,81 16,91 

Comércio Atacadista 2,63 2,99 3,13 3,31 3,47 3,07 3,50 3,62 3,75 3,86 3,22 3,72 3,84 3,93 4,04 3,04 3,17 3,25 3,70 3,89 

Instituições Financeiras 1,99 1,87 1,78 1,75 1,85 2,68 2,52 2,46 2,41 2,58 2,91 2,76 2,69 2,63 2,78 1,68 1,62 1,46 1,37 1,36 

Ativ. Téc. e Profissional 9,36 9,91 10,37 11,12 11,08 11,73 12,49 13,16 13,91 14,01 13,39 14,54 15,18 15,93 16,01 11,76 11,29 12,01 13,06 13,28 

Transp. e comunic. 5,16 5,01 5,24 5,61 5,62 5,60 5,69 6,11 6,45 6,28 6,14 6,24 6,66 6,93 6,82 5,70 6,29 7,00 6,79 7,03 

Aloj. e alimentação 8,87 8,33 8,40 8,71 9,08 8,95 8,79 9,18 9,56 10,07 9,27 9,20 9,61 10,04 10,66 9,42 8,71 9,60 9,54 9,96 

Saúde 3,51 3,29 3,35 3,87 4,39 3,71 3,74 3,85 4,51 5,01 3,61 3,66 3,77 4,55 5,05 3,15 2,75 2,81 3,12 3,46 

Ensino 3,12 3,32 3,42 3,87 4,25 3,11 3,09 3,13 3,60 3,91 3,08 3,00 3,02 3,57 3,91 4,55 3,68 3,85 4,48 4,87 

Admin. Pública 23,66 21,80 20,25 18,87 19,16 17,08 13,70 12,62 12,04 12,45 18,10 14,32 13,01 12,25 12,64 8,54 7,98 7,26 7,16 7,56 

Serviços (total) 72,50 71,73 71,82 73,42 75,55 70,01 68,80 69,97 72,40 74,58 73,19 72,03 72,83 75,16 77,59 63,96 62,61 63,83 66,04 68,32 

Total vínculos ativos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)/RAIS. Elaboração própria. 2002-2016. 

 



87 

 

Entre as atividades terciárias, destaca-se o aumento de participação do segmento de 

comércio varejista em todos as UTs analisadas, o que reflete a expansão do consumo das 

famílias no período, mas com menor relevância dentro da RMC (com acréscimo de apenas 0,8 

p.p., entre 2002 e 2016). Os serviços relacionados às atividades técnicas e profissionais 

também apresentaram aumento significativo de participação em todos os níveis territoriais. 

Por outro lado, verificou-se queda na participação relativa dos empregos formais relacionados 

à administração pública, com redução de -4,5 p.p. no caso do Brasil, -4,6 p.p. para São Paulo, 

-4,4 p.p. na MMP e -1,0 p.p. na RMC, entre os anos de 2002 e 2016. Este desempenho pode 

estar relacionado tanto com o ritmo mais acelerado de expansão dos empregos no setor 

privado, implicando em queda daquele, como com a contenção do ritmo de expansão do setor 

público, já influenciado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, de 2001, que estabeleceu um 

teto na folha de pagamentos. Com efeito, estima-se que os dois efeitos (expansão e 

desaceleração) tenham atuado sobre o segmento, mas que este deve se agravar a partir da 

aprovação da Emenda Constitucional nº 95, que limita a expansão do gasto público em até 

vinte anos, promulgada em dezembro de 2016. 

A Tabela 4.4, por sua vez, nos revela o desempenho setorial das diferentes atividades 

de serviços dentro do ESP, da MMP e da RMC, visualizadas com base na mudança de 

participação relativa destas unidades territoriais em relação ao Brasil. Para tanto, tomam-se 

como referência os dois anos extremos da série – 2002 e 2016 –, em que pese as possíveis 

alternâncias ocorridas nesse interregno.  

 

Tabela 4.4 – ESP, MMP e RMC: Participação relativa no total de vínculos ativos no 

setor terciário e de empregos formais no país segundo o tipo de atividade, 2002-2016. 

Grupo de atividades 
BR ESP MMP RMC 

2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016 

Comércio Varejista 100,0 100,0 29,8 28,2 22,7 21,3 2,3 2,2 

Comércio Atacadista 100,0 100,0 35,0 31,9 29,2 26,3 2,4 2,4 

Instituições Financeiras 100,0 100,0 40,3 39,8 34,9 33,9 1,7 1,6 

Ativ. Téc. e Profissional 100,0 100,0 37,6 36,2 34,1 32,6 2,6 2,5 

Transp. e comunic. 100,0 100,0 32,6 32,0 28,4 27,4 2,3 2,7 

Aloj. e alimentação 100,0 100,0 30,3 31,8 25,0 26,5 2,2 2,3 

Saúde 100,0 100,0 31,7 32,7 24,5 26,0 1,8 1,7 

Ensino 100,0 100,0 29,9 26,3 23,6 20,8 3,0 2,4 

Admin. Pública 100,0 100,0 21,7 18,6 18,3 14,9 0,7 0,8 

Serviços (total) 100,0 100,0 29,0 28,3 24,1 23,2 1,8 1,9 

Total de vínculos ativos 100,0 100,0 30,0 28,6 23,9 22,6 2,0 2,1 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)/RAIS. Elaboração própria. 
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Conforme se pode observar, o estado de São Paulo apresentou uma queda de -1,4 p.p. 

no total de empregos formais no país, caindo de 30% para 28,6%, entre os anos de 2002 e 

2016, sinalizando para um processo de desconcentração do emprego, embora o ESP ainda 

responda por mais de um quarto dos empregos formais brasileiros. Como reflexo, houve 

queda de -0,7 p.p. dos empregos no setor de serviços no mesmo período e, portanto, em ritmo 

menor do que nos demais setores. A seu turno, quando se abre o setor de serviços pelo tipo de 

atividade econômica, nota-se que São Paulo apresentou resultado positivo, com aumento de 

participação nos segmentos de alojamento e alimentação (+1,5 p.p.) e de saúde (+1,0 p.p.), 

dentro do período analisado. Houve queda nas demais atividades, sendo as mais expressivas 

os casos do segmento de ensino (-3,6 p.p.), administração pública (-3,1 p.p.) e comércio 

atacadista (-3,1 p.p.), em ordem de importância. 

A Macrometrópole Paulista, que acompanha de perto o desempenho de São Paulo, em 

função de seu peso na economia paulista, também apresentou elevação na participação dos 

segmentos de alojamento e alimentação (+1,5 p.p.) e saúde (+1,5 p.p.), entre 2002 e 2016. Por 

outro lado, a MMP apresentou queda de participação no total de empregos formais do país, 

num nível de -1,3 p.p., passando de 23,9% para 22,6%, no período, assim como houve 

redução na participação dos serviços (-0,9 p.p.), refletindo os resultados de ESP. Entre as 

quedas mais significativas dos segmentos na MMP, estão a administração pública (-3,4 p.p.), 

o comércio atacadista (-2,9 p.p.) e o ensino (-2,8 p.p.). 

A RMC, por outro lado, apresentou comportamento bastante distinto entre as 

atividades e em relação às demais UTs. Podemos notar uma relativa estabilidade da 

participação da região no total de empregos formais e do setor de serviços no país, durante o 

período, com oscilação positiva de apenas 0,1 p.p. Com efeito, a RMC respondia por 2,1% e 

1,9% do total de empregos formais e do setor de serviços do país, respectivamente, no ano de 

2016. Houve perda de participação no segmento de ensino, com redução de 3,0% para 2,4% 

do total do país, e dos segmentos de saúde, instituições financeiras e comércio varejista, com 

queda de 0,2 p.p. em todos os casos. Verificou-se crescimento ou manutenção em todas as 

demais atividades analisadas, com destaque para as atividades de transportes e comunicações, 

que passaram de 2,3% para 2,7% do total do país, durante o período.
23

 

Como resultado desse bom desempenho, houve mudança de participação de empregos 

dos serviços e do total da RMC em relação à MMP e ao ESP, conforme demonstrado no 

                                                           
23

 Esses dados confirmam as informações obtidas pelas Contas Regionais 2015, recém-divulgados, que mostram 

recuo no PIB e nos empregos nos estados e menor recuo (ou menor impacto) da recessão nos municípios do 

interior do país de algumas áreas metropolitanas e fora das áreas metropolitanas. Um efeito que poderá se 

manifestar de forma mais generalizada nos resultados de 2016. 
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Gráfico 4.4. Entre os anos de 2002 e 2016, a RMC aumentou gradativamente a sua 

participação no emprego total e de serviços em ESP, passando de 6,8% e 6,2%, em 2002, para 

7,4% e 6,8%, em 2016, respectivamente. Já quanto à MMP, a melhora foi ainda superior, com 

a RMC passando de 8,5% e 7,5%, para 9,4% e 8,3%, das respectivas participações do 

emprego total e de serviços na MMP. 

 

Gráfico 4.4 - Participação relativa do emprego formal total e de serviços da RMC dentro 

da MMP e do ESP, entre 2002 e 2016. 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)/RAIS. Elaboração própria. 

 

Convém observarmos, agora, como se comportaram aqueles segmentos de serviços 

dentro da própria RMC. Para tanto, as Tabelas 4.5a e 4.5b fornecem, respectivamente, a 

participação relativa dos diferentes conjuntos de atividades terciárias dentro do total de 

empregos formais e a participação dessas atividades dentro do setor de serviços, entre os anos 

de 2002 e 2016. A observação desse conjunto de dados nos permite, por um lado, conhecer 

alguns aspectos da evolução e da estrutura do setor de serviços dentro da RMC e, por outro, 

consiste num percurso preparatório para se conhecer como os municípios da RMC se inserem 

dentro desta estrutura, caracterizando, assim, processos de especialização e de divisão do 

trabalho nesse “complexo-território-setorial”. 
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Tabela 4.5a – Estrutura setorial do emprego formal do setor terciário no total de vínculos ativos da Região Metropolitana de Campinas, 

2002-2016. 

Ano 
Comércio 

Varejista 

Comércio 

Atacadista 

Instituições 

Financeiras 

Adm. Téc. 

e 

Profissional 

Transp. e 

comunic. 

Aloj. e 

alimentação 
Saúde Ensino 

Admin. 

Pública 

Serviços 

(total) 

Total de 

vínculos 

ativos 

2002 16,13 3,04 1,68 11,76 5,70 9,42 3,15 4,55 8,54 63,96 100,0 

2003 16,56 3,09 1,72 11,04 5,93 9,13 3,08 4,46 8,45 63,47 100,0 

2004 16,91 3,09 1,64 10,96 6,24 8,96 2,90 4,30 8,20 63,22 100,0 

2005 17,11 3,16 1,62 10,59 6,29 9,38 2,91 4,35 8,18 63,58 100,0 

2006 16,80 3,06 1,68 11,76 6,04 8,84 2,87 4,45 7,77 63,27 100,0 

2007 17,11 3,17 1,62 11,29 6,29 8,71 2,75 3,68 7,98 62,61 100,0 

2008 17,19 3,26 1,57 11,50 6,61 8,83 2,79 3,82 7,57 63,14 100,0 

2009 17,01 3,24 1,49 12,11 6,62 9,64 2,89 3,90 7,50 64,39 100,0 

2010 16,59 3,25 1,46 12,01 7,00 9,60 2,81 3,85 7,26 63,83 100,0 

2011 16,66 3,43 1,44 12,45 7,46 9,41 2,84 3,93 7,07 64,69 100,0 

2012 16,37 3,49 1,41 13,11 7,52 9,43 3,01 4,08 6,79 65,20 100,0 

2013 16,87 3,54 1,38 12,72 7,05 9,66 3,04 4,24 7,16 65,65 100,0 

2014 16,81 3,70 1,37 13,06 6,79 9,54 3,12 4,48 7,16 66,04 100,0 

2015 16,84 3,82 1,37 13,52 7,22 9,51 3,33 4,65 7,47 67,73 100,0 

2016 16,91 3,89 1,36 13,28 7,03 9,96 3,46 4,87 7,56 68,32 100,0 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)/RAIS. Elaboração própria. 
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Tabela 4.5b – Participação relativa do número de vínculos ativos no total de empregos formais do setor terciário, segundo o tipo de 

atividade, 2002-2016. 

Ano 
Comércio 

Varejista 

Comércio 

Atacadista 

Instituições 

Financeiras 

Adm. Téc. e 

Profissional 

Transp. e 

comunic. 

Aloj. e 

alimentação 
Saúde Ensino 

Admin. 

Públicta 

Serviços 

(total) 

2002 25,21 4,75 2,63 18,38 8,91 14,73 4,93 7,11 13,35 100,00 

2003 26,09 4,88 2,71 17,39 9,35 14,39 4,86 7,03 13,31 100,00 

2004 26,75 4,89 2,60 17,34 9,87 14,17 4,59 6,81 12,97 100,00 

2005 26,91 4,96 2,55 16,66 9,90 14,75 4,58 6,84 12,86 100,00 

2006 26,56 4,84 2,65 18,58 9,55 13,97 4,53 7,03 12,29 100,00 

2007 27,33 5,06 2,59 18,03 10,05 13,91 4,39 5,88 12,75 100,00 

2008 27,23 5,17 2,48 18,21 10,47 13,98 4,41 6,05 12,00 100,00 

2009 26,42 5,03 2,31 18,81 10,28 14,97 4,49 6,05 11,65 100,00 

2010 25,99 5,10 2,29 18,82 10,96 15,04 4,40 6,03 11,37 100,00 

2011 25,75 5,30 2,23 19,24 11,53 14,54 4,39 6,08 10,93 100,00 

2012 25,11 5,35 2,16 20,11 11,54 14,46 4,61 6,25 10,41 100,00 

2013 25,69 5,39 2,10 19,37 10,74 14,72 4,63 6,46 10,90 100,00 

2014 25,46 5,60 2,07 19,78 10,28 14,45 4,73 6,79 10,84 100,00 

2015 24,86 5,64 2,02 19,97 10,66 14,04 4,92 6,86 11,03 100,00 

2016 24,75 5,70 1,99 19,44 10,29 14,58 5,06 7,13 11,06 100,00 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)/RAIS. Elaboração própria. 



92 

 

Na Tabela 4.5a nota-se que o setor de serviços elevou sua participação no total de 

empregos da RMC, de uma cifra de 64%, no ano de 2002, para 68,3%, em 2016. Entre as 

atividades do setor terciário, o comércio varejista desponta como um importante segmento 

“empregador” na região, com quase 17% do total de empregos, no ano de 2016. Em seguida, 

aparecem as atividades técnicas e profissionais, com participação de 13,3%, e de alojamento e 

alimentação, com 10%, no mesmo ano. Destacam-se, também, as participações de 

administração pública (7,6%) e de transporte e comunicação (7,0%), no ano de 2016. Noutra 

medida, entre os anos de 2002 e 2016, houve redução da participação relativa em atividades 

de administração pública (-1,0 p.p.) e de instituições financeiras (-0,3 p.p.). Por outro lado, 

destaca-se o aumento nos segmentos de atividades técnicas e profissionais (+1,5 p.p.), 

comércio atacadista (+0,9 p.p) e comércio varejista (+0,8 p.p). 

Quanto à Tabela 4.5b, de forma geral, reflete as proporções da tabela anterior, porém, 

focando-se na contribuição de cada atividade dentro do setor de serviços, não mais no total de 

empregos. Deve-se notar, no entanto, que internamente ao setor terciário o desempenho de 

cada atividade foi mais errático. O comércio varejista, por exemplo, conquanto tenha 

representado quase um quarto do total de empregos formais no setor de serviços da RMC, no 

ano de 2016, apresentou queda de -0,5 p.p. de sua participação em relação ao ano de 2002, 

depois de ter chegado a representar 27,2% dos empregos terciários, em 2008. O segmento de 

atividades técnicas e profissionais aparece em seguida com 19,4% dos vínculos ativos dos 

serviços na RMC, tendo elevado sua participação em pouco mais de 1,0 p.p. em relação a 

2002. O segmento de administração pública apresentou queda de 2,3 p.p., entre os anos de 

2002 e 2016, passando de 13,4% para 11,1%, no período analisado. Destaca-se, ainda, o 

aumento de quase 1,4 p.p. na participação do setor de transportes e comunicação. 

Com isto, passamos, agora, para a análise do comportamento dos segmentos dos 

serviços dentro dos municípios da RMC, avaliando tanto a sua composição setorial interna – 

isto é, como se distribuem setorialmente os empregos formais dos serviços dentro de cada 

município –, como a contribuição de cada município ao tipo de atividade terciária dentro da 

RMC.  

Antes, porém, no Gráfico 4.5 apresentamos a participação do emprego total de cada 

município dentro da RMC, para o ano de 2016, a fim de conhecermos comparativamente a 

dimensão do mercado de trabalho em cada município, resguardados o tamanho de sua 

população e a sua importância econômica dentro da RMC. O município de Campinas 

responde por, aproximadamente, 42% dos postos de trabalho formais da RMC, seguido pelos 

municípios de Americana (7,5%), Indaiatuba (7,4%) e Sumaré (5,6%). Juntos, estes quatro 
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municípios respondiam por mais de 60% dos empregos formais na região, razão pela qual as 

modificações na composição setorial do emprego do terciário na RMC devem ser vistas com 

atenção. Pequenas variações em algum desses quatro municípios podem representar, em 

valores absolutos, modificações mais expressivas do que maiores variações nos demais 

municípios da RMC. 

 

Gráfico 4.5 – Participação dos municípios da RMC no total de empregos formais da 

região, 2016. 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)/RAIS. Elaboração própria. 2016. 

 

A este respeito, no Gráfico 4.6, verifica-se a evolução dos empregos no setor terciário 

no total de empregos formais dentro de cada município da RMC, para os anos de 2002 e 

2016. A análise permite perceber onde os serviços se expandiram com maior intensidade em 

relação ao total de empregos formais e, eventualmente, onde apresentaram reduções. Dentre 

os municípios da RMC, os municípios de Morungaba, Santo Antônio de Posse, Vinhedo e 

Itatiba foram os únicos que apresentaram queda de participação dos serviços, entre os anos de 

2002 e de 2016.  

No caso de Morungaba, cujo setor terciário representava 92,2% do total de empregos 

formais no município, em 2002 a queda foi de aproximadamente 26,0 p.p, passando a 

responder por 66,3% dos empregos em 2016. Já em Santo Antônio de Posse, com queda de 

25,2 p.p., os empregos formais no setor terciário passaram de 75,2% para 50%, entre 2002 e 

2016. Já em Vinhedo e Itatiba, a queda foi menor, com o primeiro passando de 50,7% para 

49,2%, e o segundo passando de 56,9% para 55,6%, durante o período analisado. A dimensão 

e a importância dessas quedas serão mais bem avaliadas quando observarmos a composição 

setorial dos serviços nos municípios, mais adiante. 
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Gráfico 4.6 – Evolução da participação dos serviços no total de empregos formais, nos 

municípios da RMC, 2002 a 2016. 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)/RAIS. Elaboração própria.  

 

Entre os municípios da RMC que tiveram aumento de participação dos serviços no 

total de empregos, destaca-se, principalmente, o caso de Engenheiro Coelho, com elevação de 

21,2 p.p., em que passou de 43,2% para 64,4%, entre 2002 e 2016. Também tiveram elevação 

significativa da participação dos serviços, durante o período analisado, os municípios de Artur 

Nogueira (+15,1 p.p.), Hortolândia (+14,9 p.p.), Valinhos (+13,1 p.p.), Jaguariúna (+11,5 

p.p.), Americana (+10,7 p.p.) e Pedreira (+10,6 p.p.). Chamamos a atenção, aqui, que tanto 

para os municípios que perderam como os que ganharam posição relativa dos serviços na 

composição interna do emprego formal, a magnitude das cifras aponta para importantes 

modificações estruturais da atividade econômica desses municípios.  

Em continuidade à análise dos municípios, na Tabela 4.6 podemos observar a 

estrutura setorial dos serviços em cada município da RMC, para os anos de 2002 e de 2016. 

Com efeito, o objetivo desse levantamento preliminar é, justamente, antever os casos que 

merecem maior cuidado no diagnóstico. Vejamos, por exemplo, o que aconteceu com o 

município de Morungaba, conforme exposto na tabela. O município apresentou queda na 

participação dos empregos formais, entre 2002 e 2016 (ver o Gráfico 4.6), ao mesmo tempo 

em que teve a estrutura setorial do terciário bastante modificada, com o segmento de 

atividades técnicas e profissionais reduzindo sua participação de uma cifra de 62,5%, em 

2002, para apenas 10,5%, em 2016. Paralelamente, o segmento de alojamento e alimentação 

saltou de 28,8% para 64,2%. 
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Tabela 4.6 – Estrutura do emprego formal no setor terciário, segundo os municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC), 

2002-2016. 

Município 

Comércio 

Varejista 

Comércio 

Atacadista 

Instituições 

Financeiras 

Ativ. Téc. e 

Profissional 

Transp. e 

comunic. 

Aloj. e 

alimentação 
Saúde Ensino 

Admin. 

Pública Serviços 

(total) 
2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016 

Americana 30,2 29,4 5,6 5,2 2,9 2,8 14,7 17,7 9,8 9,4 11,1 10,8 9,0 6,8 3,3 5,9 13,4 11,9 100,0 

Artur Nogueira 32,0 39,7 5,7 2,6 2,6 2,1 2,9 5,4 4,8 3,7 11,6 13,7 3,8 3,0 2,4 6,5 34,3 23,4 100,0 

Campinas 25,5 22,6 4,5 5,1 3,5 2,5 14,9 22,0 10,3 9,3 13,9 16,5 5,9 6,2 10,9 8,7 10,7 7,2 100,0 

Cosmópolis 31,0 31,6 7,3 1,2 2,1 1,6 8,0 7,6 9,1 12,4 9,4 10,2 4,2 4,3 3,0 3,3 25,9 27,9 100,0 

Engenheiro Coelho 14,5 16,1 34,1 8,4 0,7 1,0 12,3 4,2 0,8 3,6 4,7 8,0 0,1 0,6 32,2 32,9 0,4 25,2 100,0 

Holambra 28,5 20,8 23,3 16,6 1,6 2,0 3,5 6,1 4,3 9,6 13,5 13,8 1,0 4,1 2,5 5,4 21,8 21,4 100,0 

Hortolândia 27,2 37,4 1,8 5,0 0,9 0,8 15,7 16,8 3,0 8,9 11,5 8,2 0,9 1,7 1,7 4,6 37,3 16,5 100,0 

Indaiatuba 29,6 29,0 3,4 5,7 1,8 1,9 23,5 20,2 4,6 7,3 10,2 11,8 5,1 4,7 5,6 6,3 16,1 13,0 100,0 

Itatiba 30,9 27,9 1,8 3,5 1,4 1,6 22,4 18,9 5,0 9,5 21,9 12,4 3,2 6,7 4,6 5,7 8,9 13,9 100,0 

Jaguariúna 19,6 15,4 3,0 2,9 1,5 0,8 26,4 36,6 7,4 5,9 16,1 20,0 9,8 3,4 2,4 4,9 13,9 10,1 100,0 

Monte Mor 16,9 21,1 2,0 4,0 1,9 1,2 33,9 6,9 2,7 24,0 37,4 12,3 4,0 3,0 1,2 1,4 0,0 26,1 100,0 

Morungaba 2,8 9,2 1,5 0,8 0,1 0,7 62,5 10,5 2,8 2,7 28,8 64,2 0,2 0,4 0,0 0,5 1,4 10,9 100,0 

Nova Odessa 25,6 39,8 11,7 6,0 2,5 1,5 19,8 14,2 2,9 5,6 8,9 8,8 0,6 1,1 1,7 4,1 26,4 18,9 100,0 

Paulínia 19,8 16,7 11,1 8,6 1,3 0,9 7,0 14,5 15,8 26,3 16,9 8,9 0,9 2,2 1,3 4,1 26,1 17,8 100,0 

Pedreira 41,6 44,7 5,5 2,7 2,9 1,7 6,1 6,9 4,6 4,7 9,2 11,5 5,0 3,3 1,5 3,6 23,7 20,9 100,0 

Sta. Bárbara d'Oeste 33,8 27,4 5,6 7,0 1,9 1,2 15,8 27,6 4,8 3,4 10,5 10,8 4,2 3,1 3,3 4,2 19,9 15,3 100,0 

Sto. Antônio de Posse 15,9 21,9 3,0 25,8 0,7 1,4 49,9 13,0 3,6 8,1 16,1 4,8 0,7 0,6 0,5 2,1 9,6 22,4 100,0 

Sumaré 32,7 28,0 5,5 9,0 2,2 1,3 11,4 8,2 13,2 22,2 9,6 8,6 1,7 3,7 2,9 4,3 20,7 14,9 100,0 

Valinhos 22,3 20,0 4,4 7,1 2,3 1,3 16,7 15,5 12,6 9,2 14,2 22,0 3,9 4,9 6,4 10,4 17,2 9,8 100,0 

Vinhedo 28,9 25,9 4,1 8,8 2,1 1,6 8,4 11,9 7,3 13,9 22,8 14,0 5,5 3,3 4,2 5,7 16,8 15,0 100,0 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)/RAIS. Elaboração própria. 

 



96 

 

Além disso, nota-se que, com exceção de Campinas (-2,2 p.p.), todos os demais 

municípios da RMC tiveram aumento de participação do emprego formal em atividades de 

ensino, com destaque para Artur Nogueira (+4,1 p.p.) e Valinhos (+4,0 p.p.). Por outro lado, o 

segmento de administração pública apresentou queda em quatorze municípios, sendo os mais 

expressivos os casos de Hortolândia (-20,8 p.p.), Artur Nogueira (-10,9 p.p.) e Paulínia (-8,3 

p.p). Entre os demais municípios, que apresentaram crescimento da participação do emprego 

em administração pública, destacam-se o aumento de 26,1 p.p. em Monte Mor e de 24,9 p.p 

em Engenheiro Coelho, entre 2002 e 2016. Nos dois casos, a participação desse tipo de 

atividade era bem pouco expressiva no ano de 2002, razão pela qual a elevação do emprego se 

fez sensível na composição setorial.  

Entre os casos de municípios que apresentaram grande modificação de sua estrutura 

interna do emprego formal no setor de serviços, destacam-se, ainda, para o período 2002 a 

2016: Engenheiro Coelho (queda de 25,8 p.p em comércio atacadista e aumento de  24,9 p.p. 

em administração pública); Hortolândia (aumento de 10,2 p.p. em comércio varejista e queda 

de 20,8 p.p. em administração pública); Monte Mor (quedas de 27,1 p.p, e 25,0 p.p. em 

atividades técnicas e profissionais e alojamento e alimentação, respectivamente, e crescimento 

de 21,3 p.p e 26,1 p.p em transporte e comunicação e administração pública); Morungaba (já 

citado); e Santo Antonio de Posse (queda de 36,9 p.p, em atividades técnicas e profissionais e 

aumento de 22,8 p.p. em comércio atacadista). 

Por fim, cabe analisarmos a participação de cada município da RMC no número de 

empregos formais por atividade do setor terciário (Tabela 4.7). Este último nos permitirá 

conhecer melhor a estrutura interna da divisão do trabalho no setor terciário dentro da RMC. 

Para o ano de 2016, o município de Campinas, dadas as suas dimensões econômicas e 

populacionais, lidera em todos os segmentos, com pesos ainda mais expressivos naqueles 

relacionados a atividades com maior complexidade, como os casos de instituições financeiras 

(61,4%), saúde (60,8%) e ensino (60,5%). Por outro lado, entre 2002 e 2016, Campinas 

apresenta perdas expressivas de participação nos segmentos de comércio varejista (-6,7 p.p.), 

comércio atacadista (-4,5 p.p.), instituições financeiras (-6,6 p.p.), transportes e comunicações 

(-14,6 p.p.), ensino (-18,1 p.p.) e administração pública (-9,2 p.p.). Houve aumento de 

participação de Campinas apenas em atividades técnicas e profissionais (14,2 p.p.) e 

alojamento e alimentação (7,5 p.p.). No cômputo geral, Campinas reduziu em -1,9 p.p. sua 

participação no total de empregos do setor terciário na RMC, no período analisado, passando 

de 51,5% para 49,6%. 
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Tabela 4.7 – Participação relativa do emprego formal, segundo o tipo de atividade do setor de serviços e por município da Região 

Metropolitana de Campinas (RMC), 2002 e 2016. 

Município 

Comércio 

Varejista 

Comércio 

Atacadista 

Instituições 

Financeiras 

Ativ. Téc. e 

Profissionais 

Transp. e 

comunic. 

Aloj. e 

alimentação 
Saúde Ensino 

Admin. 

Pública 

Serviços 

(total) 

2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016 2002 2016 

Americana 8,9 8,1 8,8 6,2 8,1 9,7 6,0 6,1 8,2 6,2 5,6 5,0 13,6 9,1 3,4 5,6 7,5 7,3 7,5 6,8 

Artur Nogueira 0,9 1,3 0,8 0,4 0,7 0,9 0,1 0,2 0,4 0,3 0,6 0,8 0,5 0,5 0,2 0,8 1,8 1,8 0,7 0,8 

Campinas 52,0 45,4 48,8 44,2 67,9 61,4 41,8 56,1 59,5 44,9 48,6 56,2 61,5 60,8 78,7 60,5 41,3 32,1 51,5 49,6 

Cosmópolis 1,3 1,2 1,6 0,2 0,9 0,8 0,5 0,4 1,1 1,2 0,7 0,7 0,9 0,8 0,5 0,4 2,1 2,4 1,1 1,0 

Engenheiro Coelho 0,1 0,2 1,6 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 1,0 1,7 0,0 0,9 0,2 0,4 

Holambra 0,7 0,4 2,8 1,3 0,4 0,5 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,4 0,1 0,4 0,2 0,3 0,9 0,9 0,6 0,5 

Hortolândia 2,3 6,8 0,8 4,0 0,7 1,9 1,8 3,9 0,7 3,9 1,6 2,5 0,4 1,5 0,5 2,9 5,8 6,7 2,1 4,5 

Indaiatuba 5,8 7,5 3,6 6,5 3,4 6,1 6,3 6,7 2,5 4,6 3,4 5,2 5,1 5,9 3,9 5,7 6,0 7,5 4,9 6,4 

Itatiba 4,7 3,0 1,5 1,7 2,0 2,1 4,7 2,6 2,2 2,5 5,7 2,3 2,5 3,6 2,5 2,1 2,6 3,4 3,9 2,7 

Jaguariúna 1,4 1,8 1,1 1,5 1,0 1,1 2,6 5,4 1,5 1,6 2,0 4,0 3,6 2,0 0,6 2,0 1,9 2,6 1,8 2,9 

Monte Mor 0,6 0,9 0,3 0,8 0,6 0,7 1,5 0,4 0,3 2,5 2,1 0,9 0,7 0,6 0,1 0,2 0,0 2,6 0,8 1,1 

Morungaba 0,6 0,2 1,7 0,1 0,2 0,2 18,9 0,3 1,7 0,2 10,8 2,7 0,2 0,1 0,0 0,0 0,6 0,6 5,5 0,6 

Nova Odessa 1,0 1,8 2,5 1,1 0,9 0,8 1,1 0,8 0,3 0,6 0,6 0,7 0,1 0,2 0,2 0,6 2,0 1,9 1,0 1,1 

Paulínia 3,1 2,8 9,3 6,4 1,9 1,9 1,5 3,1 7,1 10,7 4,6 2,6 0,7 1,8 0,7 2,4 7,8 6,8 4,0 4,2 

Pedreira 1,4 1,7 1,0 0,4 1,0 0,8 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,7 0,9 0,6 0,2 0,5 1,6 1,7 0,9 0,9 

Sta. Bárbara d'Oeste 4,6 4,5 4,0 5,1 2,5 2,5 2,9 5,8 1,8 1,4 2,4 3,0 2,9 2,5 1,6 2,4 5,1 5,7 3,4 4,1 

Sto. Antônio de Posse 0,9 0,5 0,9 2,6 0,3 0,4 3,7 0,4 0,6 0,5 1,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 1,0 1,2 1,4 0,6 

Sumaré 4,4 5,6 4,0 7,7 2,8 3,1 2,1 2,1 5,0 10,6 2,2 2,9 1,2 3,6 1,4 3,0 5,3 6,6 3,4 4,9 

Valinhos 2,9 3,6 3,1 5,5 2,8 2,8 3,0 3,5 4,6 3,9 3,2 6,6 2,6 4,2 3,0 6,4 4,2 3,9 3,3 4,4 

Vinhedo 2,3 2,7 1,8 4,0 1,6 2,1 0,9 1,6 1,7 3,5 3,1 2,5 2,3 1,7 1,2 2,1 2,6 3,5 2,0 2,6 

RMC 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)/RAIS. Elaboração própria. 
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O município de Americana aparece em segundo lugar, com 6,8% do emprego formal do 

setor de serviços da RMC, no ano de 2016, com queda de -0,7 p.p. em relação ao ano de 2002. 

No período, houve redução de 2,6 p.p. da participação de Americana no emprego em comércio 

atacadista, e elevação de 2,2 p.p. em ensino e de 1,5 p.p. em instituições financeiras. Quanto ao 

município de Morungaba, pelas razões já apresentadas, verificaram-se quedas importantes no 

segmento de atividades técnicas e profissionais (-18,5 p.p) e de alojamento e alimentação (-8,2 

p.p.), entre os anos de 2002 e 2016. Positivamente, destacam-se os casos de Hortolândia, com 

acréscimo de 4,5 p.p. na participação do total de empregos em comércio varejista e 3,2 p.p. em 

comércio atacadista e transporte e comunicação. Paulínia também teve acréscimo de 3,6 p.p. em 

alojamento e alimentação e Sumaré apresentou crescimento de 5,6 p.p. em transporte e 

comunicação. 
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Capítulo 5 - Região Metropolitana de Campinas: a dinâmica de seus fluxos econômico-

espaciais 

Nesta seção, discute-se a relação da Região Metropolitana de Campinas (RMC) com as 

demais cidades de seu entorno, definidas como Região de Influência de Campinas (RIC), 

chamando-se a atenção, principalmente, para os aspectos envolvidos na constituição de redes 

urbanas secundárias, dentro do estado de São Paulo. A análise se estruturará com base nos 

seguintes parâmetros: a) a caracterização deste conjunto regional de cidades (RMC e área de 

influência), por alguns de seus principais aspectos demográficos, econômicos e de emprego, a 

fim de conhecer melhor os mecanismos de sua hierarquia interna; b) a reflexão sobre alguns dos 

aspectos da hierarquia urbano-regional de Campinas, com base na atualização de alguns dos 

indicadores de centralidade urbana, utilizados na Regic-2007, mas atentando-se para as 

heterogeneidades espaciais que caracterizam tanto a sociedade como as cidades brasileiras. 

 

5.1 Características da rede urbana e instrumentos de análise 

A configuração regional de um sistema de cidades guarda profundas relações com o 

movimento mais geral das transformações vivenciadas pela economia e pela sociedade em 

diferentes níveis de determinação – desde o global até os impactos mais diretamente ligados às 

respectivas localidades, passando por mediações de outras escalas, com especial atenção à 

escala nacional. Pode-se dizer que estas transformações têm diferentes impactos sobre o 

território e sobre os sistemas de cidades a ele subjacentes. Todavia, em que pese a necessidade 

de se conhecer estes determinantes mais gerais, é preciso ir além, para pensar no que ocorre 

especificamente nas localidades investigadas, demonstrando-se quais são as transformações que 

estão acontecendo de fato nestas. 

A importância desta análise para o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da 

Região Metropolitana de Campinas (PDUI-RMC) está relacionada à conformação do sistema 

urbano regional no seu período mais recente (2000-2010), associada às mudanças produtivas e 

às tendências do desenvolvimento regional, visando obter uma visão de conjunto (integrada) 

das transformações da economia de Campinas como decorrência tanto da interiorização do 

desenvolvimento paulista, quanto das decisões dos entes municipais que compõem a RMC em 

sustentar seu dinamismo ao longo dos anos. A rede de cidades intermediárias comandada e bem 

nucleada por Campinas possibilitou a constituição de um importante core regional. 
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Para proceder com a análise, definimos a atual área de influência de Campinas tomando-

se como referência o trabalho Regiões de Influência das Cidades-2007, ou Regic
24

, de autoria 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A classificação da hierarquia dos 

centros urbanos e a delimitação de suas respectivas regiões de influência foram construídas a 

partir de um levantamento específico, complementado por dados secundários e possui 

abrangência nacional. Todavia, de acordo com o IBGE (2008), sua metodologia e sua base de 

dados permitem que seja empregado em novos estudos, com diferentes enfoques ou áreas de 

escalas menores. 

No Quadro 5.1, é possível visualizar os níveis de hierarquia definidos pela Regic, tanto 

para o Brasil, como para o estado de São Paulo e, em especial, para a RIC. No nível mais 

elevado da hierarquia urbana brasileira, o IBGE distingue doze aglomerações, sendo que São 

Paulo desponta como a Grande Metrópole Nacional, o Rio de Janeiro e Brasília aparecem como 

Metrópoles Nacionais e outras nove aglomerações urbanas despontam como Metrópoles
25

. No 

nível imediatamente inferior, encontram-se as Capitais Regionais divididas entre os tipos A, B e 

C, dentre as quais se enquadra Campinas, definida como Capital Regional A. Os Centros Sub-

regionais (A e B) são constituídos por cidades com área de influência reduzida, desempenhando 

atividades de gestão menos complexas. Já os Centros de Zona (A e B) possuem menor porte, 

são mais numerosos e desempenham funções restritas às suas áreas imediatas. Por fim, os 

Centros Locais são cidades que se caracterizam por atenderem exclusivamente aos habitantes 

do próprio município, com 4.472 municípios situados nesta condição. 

A ocorrência desses níveis de hierarquia no estado de São Paulo evidencia tratar-se do 

estado com a mais complexa e diversificada rede urbana do país. Com efeito, o sistema urbano 

paulista apresenta um amplo conjunto de cidades desempenhando funções intermediárias, com 

distribuição de núcleos urbanos em todos os níveis de hierarquia abaixo do primeiro nível. 

Ademais, o fato de se registrarem apenas 504 centros urbanos, num total de 645 municípios no 

estado, também aponta para a intensidade dos processos de aglomeração urbana, que são muito 

mais presentes ali, onde há a maior concentração populacional e adensamento econômico do 

                                                           
24

 Ver IBGE (2008). 
25

 De acordo com o IBGE, para o caso das grandes aglomerações urbanas, as Áreas de Concentração de População 

(ACP) foram utilizadas como unidade de observação, definidas como “grandes manchas urbanas de ocupação 

contínua, caracterizadas pelo tamanho e densidade da população, pelo grau de urbanização e pela coesão interna 

da área, dada pelos deslocamentos da população para trabalho ou estudo”. São áreas que se desenvolvem ao 

redor de um ou mais núcleos urbanos, assumindo-se o(s) nome(s) daquele(s) de maior relevância. Assim, tais 

aglomerações foram tratadas como ACPs, formando um único arranjo urbano, que reunia vários municípios, mas 

identificadas pelo nome do núcleo principal. 
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Brasil. Verifica-se, portanto, a ocorrência de aglomerações em diversos pontos do território 

paulista. 

Quadro 5.1 – Níveis de hierarquia dos centros urbanos segundo a Regic-2007 

Classificação 
Nível de 

hierarquia 
Brasil 

Estado de 

São Paulo 
RIC 

Metrópole 

Grande Metrópole 

Nacional 
1 1 - 

Metrópole 

Nacional 
2 - - 

Metrópole 9 - - 

Capital 

Regional 

A 11 1 1 

B 20 2 - 

C 39 9 1 

Centro Sub-

regional 

A 85 10 3 

B 79 9 2 

Centro de Zona 
A 192 19 3 

B 364 34 4 

Centro Local - 4.472 419 52 

Total 5.274 504 66 

Fonte: IBGE, Regic-2007, Microdados. Elaboração própria. 

 

Salienta-se que o processo de formação e estruturação da rede urbana do estado de São 

Paulo caracterizou-se pela criação e pela consolidação de núcleos e aglomerações urbanas no 

interior, que apresentam funções extraterritoriais, sendo algumas até de âmbito nacional 

(CANO et al, 2007). Entre os principais núcleos ou aglomerações urbanas do interior de São 

Paulo, destacam-se os casos de Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente 

Prudente, Marília, Bauru, dentre outros. São núcleos que, pela relativa distância da capital e 

dado o padrão elevado de renda média de suas populações – sobretudo, quando comparados ao 

restante do país –, desenvolveram mais intensamente suas atividades terciárias e se 

diversificaram. Fenômeno raro à maioria das regiões brasileiras. 

Por sua vez, quanto às cidades que estão na área de influência direta de Campinas, 

identificaram-se 66 centros urbanos que, juntos, totalizam 81 municípios. O comando desta 

rede de cidades está na ACP de Campinas (Capital Regional A), resultante da aglomeração de 

14 municípios
26

, todos pertencentes à atual RMC e tendo Campinas como núcleo principal. Em 

seguida, aparece a cidade de Piracicaba, classificada como Capital Regional C, figurando como 

o principal núcleo urbano com subordinação mais direta à Campinas. Chama-se a atenção que, 

no caso da RIC, considerou-se também a presença de sete municípios pertencentes ao estado de 
                                                           
26

 Em ordem alfabética, são eles: Americana, Campinas, Cosmópolis, Hortolândia, Indaiatuba, Jaguariúna, Monte 

Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. 
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Minas Gerais, que demonstraram ter maiores vinculações com aquela cidade, conforme a 

metodologia da Regic-2007. Além destes, a rede urbana comandada por Campinas também 

inclui: Centros Sub-regionais A - Limeira, Rio Claro e São João da Boa Vista; Centros Sub-

regionais B - Araras e Bragança Paulista; Centros de Zona - Amparo, Mogi Guaçu, São José do 

Rio Pardo (no nível A) e Capivari, Espírito Santo do Pinhal e Leme, além de Extrema, no 

estado de Minas Gerais (no nível B). 

 

 
Fonte: IBGE, Regic-2007, Microdados. - Elaboração própria. 

Figura 5.1 – RIC segundo a classificação dos níveis de hierarquia dos centros urbanos, 

2007. 

 
 

A região de influência de Campinas ocupa uma área de 22.419 km² (Figura 4.1), com 

população de aproximadamente 5,3 milhões de pessoas, no ano de 2010, o que leva a uma 

densidade demográfica de 235,5 hab./km². No último censo, também apresentava grau de 

urbanização de 94,8%. No ano de 2015, o PIB dessa região foi de aproximadamente R$ 275 

bilhões, em moeda corrente, o que gerou um PIB per capita estimado em R$ 47,8 mil
27

, 

bastante superior ao PIB per capita do país, no mesmo ano (R$ 29,3 mil). A análise da região 

                                                           
27

 Valor baseado no tamanho da população estimada para o ano de 2015. 
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de influência de Campinas, conforme a hierarquia dos seus núcleos urbanos, organiza-se da 

seguinte maneira: 

 Capital Regional A: estão reunidos 14 municípios que formam a ACP de Campinas, tendo 

Campinas como núcleo. Em 2010, sua população era de 2,6 milhões de habitantes, com 

grau de urbanização de 98,4%. De acordo com os dados do PIB municipal, em 2015 

apresentava PIB per capita de R$ 57,4 mil, com a atividade industrial contribuindo com 

32,8% do valor adicionado daquele ano, e o setor de serviços com 67%. Seu PIB naquele 

ano foi de aproximadamente R$ 165 bilhões. 

 Capital Regional C: o município de Piracicaba aparece neste nível de hierarquia, com 

população de 365 mil habitantes, no ano de 2010, e 97,9% de grau de urbanização. 

Apresenta um valor adicionado bruto industrial que correspondia a 34,5% de seu valor 

adicionado bruto total e PIB per capita de R$ 55,3 mil. Mostra, portanto, indicadores 

econômicos próximos ao da ACP de Campinas, contudo, com PIB bem menor, em torno de 

R$ 21,6 bi, em 2015. 

 Centros Sub-regionais: em seguida, aparecem cinco centros urbanos, sendo três no 

primeiro nível e dois no segundo. Juntos, somavam pouco mais de 810 mil habitantes, com 

grau de urbanização médio de 96,7%. No nível A, a média do PIB per capita, em 2015, era 

de R$ 38,4 mil, enquanto no nível B chegava a R$ 33 mil. A soma do PIB destes 

municípios chegava a R$ 32 bi, com destaque para o peso da indústria, representando algo 

em torno de um terço do seu valor adicionado. 

 Centros de Zona: neste nível, encontram-se sete municípios, totalizando 465.892 

habitantes, e com grau de urbanização em torno de 91,7%. No agregado, seu PIB no ano de 

2015 foi de R$ 21,3 bi, levando a níveis de renda per capita em torno de R$ 38,4 mil, no 

caso dos Centros de Zona A e R$ 47,2 mil para os Centros de Zona B. 

 Centros locais: por fim, encontram-se 52 municípios cujos núcleos urbanos enquadram-se 

nesta classificação, somados a dois (Morungaba e Itatiba) que, embora façam parte da 

RMC, não figuraram na RIC
28

. Juntos, estes 54 municípios totalizavam pouco mais de um 

milhão de habitantes, com grau de urbanização de 84,6%. Em conjunto, apresentaram um 

PIB de R$ 35,4 bi, no ano de 2014, mas com grande diferença em seu PIB per capita. 

Enquanto os Centros Locais apresentaram renda per capita de R$ 29,9 mil, bastante similar 
                                                           
28

 De acordo com a metodologia adotada na Regic, o IBGE (2008) considerou que estes dois municípios estariam 

mais relacionados à dinâmica socioeconômica da Região Metropolitana de São Paulo, do que de Campinas. 

Todavia, em função dos critérios da pesquisa que estamos desenvolvendo, cujo foco é a RMC, os dois 

municípios foram incorporados à análise da RIC, figurando como Centros Locais. Esta inclusão também se 

justifica pela necessidade de se captar na análise os efeitos relacionados à inclusão oficial de municípios às 

regiões metropolitanas, ainda que apresentem níveis baixos de integração. 
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à média do país, os municípios de Itatiba e Morungaba, juntos, apresentavam resultado de 

R$ 45,5 mil, mostrando-se muito mais vinculados à dinâmica econômica metropolitana do 

que os demais municípios deste grupo. Um dado que merece melhor atenção, quanto à 

alocação destes dois municípios. 

Ainda sobre a RMC e a sua posição dentro da hierarquia urbana, deve-se ressaltar que, 

dentro da classificação proposta pela Regic (IBGE, 2008), encontram-se no nível de Capital 

Regional os núcleos urbanos que, assim como as metrópoles, se relacionam com o estrato 

superior da rede urbana do país. Entretanto, trata-se de aglomerações com área de influência de 

âmbito regional, colocando-se como o principal destino para um conjunto amplo de atividades, 

por um número grande de municípios (IBGE, 2008). Figuram neste grupo os núcleos urbanos 

classificados como Capital Regional A, reunindo todas as capitais estaduais que não foram 

enquadradas como metrópoles, sendo a única exceção o caso de Campinas. 

Assim, a RMC ocupa posição de destaque na rede urbana do país, pois, entre os núcleos 

identificados como Capital Regional A, a ACP de Campinas é a única cujo núcleo também não 

é capital estadual. Com efeito, a RMC figura com porte e intensidade similares às de algumas 

das principais metrópoles identificadas naquele estudo, diferenciando-se apenas por sua 

vinculação e subordinação mais direta à Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), que 

figura como Grande Metrópole Nacional. 

 

5.2 Características recentes da dinâmica demográfica e do nível de atividade econômica 

na RIC 

Conforme mencionado anteriormente, a Região de Influência de Campinas, ou RIC, 

compõe-se de 81 municípios que, juntos, apresentavam cerca de 5,3 milhões de habitantes e 

densidade demográfica de 235 hab./km², no ano de 2010. No que se refere à Região 

Metropolitana de Campinas (RMC), deve-se notar que, embora a sua delimitação institucional 

não coincida exatamente com o núcleo desta rede – isto é, com a aglomeração urbana (núcleo e 

adjacências) que comanda uma rede de cidades – trata-se de uma área de grande importância 

pela sua posição peculiar dentro da rede urbana do país, conforme já apontado por Cano et al 

(2002) logo após a sua instituição oficial. 

Com efeito, Campinas e sua área de influência, cujo comando cabe à RMC, fazem parte 

de uma das áreas mais dinâmicas e desenvolvidas do país. Formou-se, ali, um sistema urbano 

complexo, com porte e densidade de interações e articulações, gerador de dinâmicas 

econômicas e sociais para além de seus limites territoriais (BRANDÃO e MACEDO, 2007). 

Apresenta base econômica bastante diversificada, decorrente de sua excelente infraestrutura de 
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comunicação e com um sistema de transportes privilegiado que articula estruturas rodoviárias, 

ferroviárias e aeroviárias, formando um importante hub logístico. 

Além disso, seu processo de formação econômica permitiu o desenvolvimento de uma 

agricultura avançada, cuja articulação com a indústria lhe proporcionou formar modernos 

complexos agroindustriais, como os da cana-de-açúcar, da laranja e do café. Detém, no entorno 

de Campinas, uma das maiores aglomerações industriais do Brasil e do continente sul-

americano, ao mesmo tempo em que se constituiu em um importante polo terciário, em razão de 

sua economia diversificada e da alta centralidade que Campinas exerce na rede urbana paulista. 

De acordo com Cano et al (2002, p. 404): 

O dinamismo da RMC reflete um processo que vem se desenvolvendo desde muito cedo 

na urbanização brasileira. De tal modo que, mais que um espraiamento da dinâmica 

paulistana, a metrópole campineira parece ter desenvolvido, há muito, sua própria região 

de influência de grande dimensão, embora de forma complementar à daquela, 

especialmente a partir das décadas de 50 e 60, com a interiorização mais intensa e 

diversificada da economia paulista. 

Esta importância pode ser avaliada a partir da comparação de Campinas com outras 

regiões metropolitanas brasileiras, exposto na Tabela 5.1. A intensidade de seu dinamismo 

revela-se pelo ritmo de crescimento demográfico no período entre 2000 e 2010, com taxas 

médias anuais de 1,35%, ficando atrás apenas do Distrito Federal (1,38% a.a.) e de Goiânia 

(1,44% a.a.), em que pese todas as áreas analisadas terem apresentado ritmos de crescimento 

bastante inferiores às encontradas em décadas anteriores, conforme demonstrado por Cano et al 

(2002, p. 404). A este respeito, denota-se a elevação do tamanho da população da RMC em 

relação à Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), que passou de 13,1% para 14,2%, entre 

2000 e 2010.  

Por outro lado, quando se observa a relação da população com a base econômica de cada 

região metropolitana, a RMC destaca-se pelo seu elevado PIB per capita, cujo valor de R$ 55,9 

mil representa quase o dobro da média do país no ano de 2015 (R$ 29,3 mil), somente perdendo 

para o Distrito Federal (R$ 56 mil). Porém, o destaque, aqui, vai para o núcleo da RIC, cujo 

PIB per capita é ainda superior ao da RMC, chegando a liderar todas as RMs investigadas neste 

quesito. De fato, a ACP de Campinas apresentou PIB per capita de R$ 57,4 mil no ano de 2015. 
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Tabela 5.1 – Comparação dos volumes de população e do PIB per capita entre Regiões 

Metropolitanas selecionadas. 

UT Classificação 

População (mil pessoas) 
Crescimento 

anual 

PIB per capita 

(R$) 

2000 % 2010 % 2015 
% 

Brasil 

RM São Paulo G. M. Nacional 17.880 100,0 19.684 100,0 1,26 50.114  170,9 

RM Rio de Janeiro Metr. Nacional 10.894 60,9 11.836 60,1 1,24 38.441  131,1 

RM Belo Horizonte Metrópole 4.820 27,0 5.415 27,5 1,29 32.857  112,1 

RIDE Dist. Federal Metr. Nacional 2.953 16,5 3.718 18,9 1,38 56.020  191,1 

RM Porto Alegre Metrópole 3.658 20,5 3.959 20,1 1,23 38.598  131,6 

RM Recife Metrópole 3.338 18,7 3.691 18,7 1,27 24.425  83,3 

RM Salvador Metrópole 3.022 16,9 3.574 18,2 1,34 27.236  92,9 

RM Curitiba Metrópole 2.727 15,2 3.174 16,1 1,32 42.295  144,2 

RM Campinas C. Regional A 2.338 13,1 2.797 14,2 1,35 55.912  190,7 

  ACP de Campinas C. Regional A 2.188 12,2 2.605 13,2 1,34 57.384  195,7 

RM Goiânia Metrópole 1.640 9,2 2.173 11,0 1,42 27.965  95,4 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010. PIB Municipal - Ano de Referência, 2010. Elaboração própria. 

Nota 1 - As regiões metropolitanas e RIDE seguem o número de municípios, segundo a definição oficial 

Nota 2 - O PIB per capita do Brasil, em 2015, era de R$ 29.321,71, em moeda corrente. 

 

Análise do desempenho da população 

Aqui, vamos comparar o desempenho da RMC com os demais núcleos de sua área de 

influência, a fim de identificar alguns aspectos importantes referentes à centralidade exercida 

por Campinas dentro da rede urbana que é diretamente comandada por ela. As informações 

contidas na Tabela 5.2 demonstram a grande expressividade da dinâmica urbana da região, 

sobretudo, quando se leva em consideração seu contexto geográfico, com grau de urbanização 

bastante superior à média do país, até mesmo para os casos dos centros urbanos de menor 

posição na hierarquia urbano-regional, como são os Centros Locais e os Centros de Zona. A 

análise do desempenho populacional por grupos de cidades pertencentes à RIC, segundo a sua 

posição hierárquica na rede urbana, revela certa estabilidade das taxas de crescimento da 

população total, tanto para os grupos de cidades observados quanto para a região como um 

todo, que cresceu a um ritmo anual de 1,32%, entre os anos 2000 e 2010. 

Deve-se notar, entretanto, a liderança do crescimento populacional exercida pelo núcleo 

da rede, com a Região Metropolitana de Campinas (RMC) crescendo a uma média anual de 

1,35%, sendo que os municípios da Capital Regional A cresciam a 1,34% ao ano. A maior taxa 

de crescimento do primeiro, ainda que com pequena diferença, indica que, em parte, foram os 

municípios mais periféricos da RMC que apresentaram maior relevância no ritmo de 
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crescimento populacional. Em decorrência, verifica-se um aumento na participação da principal 

aglomeração urbana dentro da rede de cidades investigada. Ou seja, o peso da RMC dentro de 

sua rede urbana passou de 51,5% da população, no ano 2000, para 53,2% em 2010, denotando-

se o reforço de alguns aspectos de sua centralidade regional. Analisando-se apenas a Capital 

Regional A, verifica-se um aumento de 1,4 pontos percentuais no período.  

Por outro lado, todos os demais grupos apresentaram perdas de participação no total da 

população, em face de seu menor ritmo de crescimento populacional. Chama a atenção o caso 

de Piracicaba (Capital Regional C) que, sendo a segunda em hierarquia entre as cidades 

analisadas, apresentou a menor taxa de crescimento, com média de 1,27% ao ano, assim 

reduzindo sua importância relativa quando comparada à RMC. 

 

Tabela 5.2 – RIC e RMC: participação relativa da população total e urbana, taxas 

de crescimento e grau de urbanização, segundo os níveis de hierarquia urbano-regional, 

2000 e 2010. 

Níveis de 

agrupamento 

Municípios 
População Grau de 

Urbanização Total Urbana 

Qtde (%) 
Cresc. 

(% a.a.) 

(%) 

2000 

(%) 

2010 

Cresc. 

(% a.a.) 

(%) 

2000 

(%) 

2010 
2000 2010 

RMC 20 75,3 1,35 51,5 53,2 1,35 53,7 54,7 97,0 97,3 

RIC-RMC 61 24,7 1,28 48,5 46,8 1,32 46,3 45,3 88,6 91,8 

RIC Campinas 81 100,0 1,32 100,0 100,0 1,34 100,0 100,0 92,9 94,8 

Capital Regional A 14 17,3 1,34 48,0 49,4 1,34 50,7 51,2 98,1 98,3 

Capital Regional C 1 1,2 1,27 7,2 6,9 1,29 7,5 7,1 96,4 97,8 

Centro Sub-regional 5 6,2 1,28 15,9 15,4 1,31 16,1 15,7 94,3 96,7 

Centro de Zona 7 8,6 1,28 9,1 8,8 1,34 8,5 8,5 86,5 91,7 

Centro Local 54 66,7 1,30 19,8 19,5 1,35 17,2 17,4 80,9 84,6 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos, 2000 e 2010. Elaboração própria. 

 

Em termos de população urbana, verifica-se um crescimento levemente mais acelerado 

que o da população total, indicando que o crescimento demográfico da região é eminentemente 

urbano, com todos os grupos apresentando aumento de seu grau de urbanização, entre 2000 e 

2010. Neste caso, o aumento é mais visível fora do núcleo principal, isto é, nos municípios da 

área de influência da região (RIC), que elevaram seu grau de urbanização de uma média de 

88,6% para 91,8%, entre 2000 e 2010. Este aumento de 3,2 pontos percentuais da ‘hinterlândia’ 

contrasta com a elevação de apenas 0,4 p.p verificado na RMC que, contudo, já apresenta 

97,3% de sua população urbana no ano de 2010. Contribuíram para o bom desempenho da 

hinterlândia, principalmente, os Centros de Zona (aumento de 5,2 p.p.), os Centros Locais (3,7 
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p.p.) e os Centros Sub-regionais (2,4 p.p.), ou seja, os núcleos de menor hierarquia, nos quais 

havia condições sócio-demográficas para elevação do ritmo de urbanização. 

Noutra medida, em termos de concentração urbana, ocorreu uma elevação da 

participação da RMC na população urbana da região, entre 2000 e 2010, que passou de 53,7% 

para 54,7% do total, reforçando ainda mais sua polarização. Observando-se os níveis de 

hierarquia, nota-se que as perdas ocorreram nos grupos intermediários da rede urbana, com a 

Capital Regional C e os Centros Sub-regionais apresentando queda de 0,4 p.p cada. Os Centros 

Locais apresentaram ganho de participação em 0,2 p.p., enquanto que a Capital Regional A 

verificou acréscimo de 0,5 p.p. Estes dados revelam o aumento da primazia de Campinas, no 

período analisado, ganhando participação especialmente sobre os núcleos intermediários que, 

por definição, exerceriam polarizações secundárias dentro da região analisada. 

 

Análise do nível de atividade econômica 

A análise segue agora o nível de atividade econômica entre os municípios investigados, 

a fim de conhecer outros aspectos relevantes da hierarquia urbano-regional na RIC. Na Tabela 

5.3, apresenta-se a participação da RMC no Produto Interno Bruto (PIB) e no Valor Adicionado 

Bruto (VAB) setorial em diferentes níveis de agregação territorial. Do ponto de vista do PIB 

municipal, a RMC contribuiu com 2,9% de todo o PIB gerado no Brasil, ao mesmo tempo em 

que respondia por 8,9% do produto interno do estado de São Paulo, e 10,7% quando comparado 

à Macrometrópole Paulista (MMP). A relativa estabilidade da participação da RMC em relação 

a estes três níveis pode indicar que a atividade econômica da região acompanhou as variações 

dos ciclos da economia brasileira no período investigado. 

Por outro lado, quando comparada à RIC, a RMC tem sua participação elevada para 

63% do PIB da região, cujos níveis de participação se mantêm estáveis desde o início da série. 

Este dado aponta para o peso e para a relevância da atividade econômica da RMC dentro da 

rede de cidades que ela comanda, em que pese a região como um todo ter respondido por 4,6% 

do PIB nacional, em 2015. Deve-se destacar, contudo, a perda de participação do município de 

Campinas, em relação à RMC, que passou de 34,9% no ano de 2002, para 32,6% em 2015. Esta 

perda de participação de 2,3 p.p. indica certa desconcentração da economia dentro da RMC, 

importando identificar os municípios que mais se beneficiaram deste movimento. Fator que 

também se verifica na perda de participação de Campinas no valor dos impostos, líquidos de 

subsídios em relação à RMC. 
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Tabela 5.3 - Região Metropolitana de Campinas: Produto Interno Bruto, Valor Adicionado por setores e participação relativa segundo 

diferentes níveis de agregação territorial, 2002-2015. 

PIB, Impostos e Valor Adicionado 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Produto Interno Bruto 
              

% RMC/BR 2,8 2,9 2,9 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,7 2,6 2,7 2,7 2,9 

% RMC/ESP 8,1 8,4 8,7 8,7 8,4 8,4 8,6 8,5 8,7 8,3 8,1 8,4 8,5 8,9 

% RMC/MMP 9,9 10,2 10,5 10,4 10,1 10,0 10,3 10,2 10,4 10,0 9,8 10,1 10,2 10,7 

% Campinas/RMC 34,9 33,2 33,0 35,0 34,7 34,3 33,6 34,0 34,1 37,3 38,4 37,8 34,7 32,6 

% RMC/RIC 62,3 62,7 63,3 63,2 62,2 62,0 63,2 63,2 64,1 62,5 58,9 61,4 61,5 63,0 

% RIC/BR 4,6 4,6 4,6 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,6 

Impostos, líquidos de subsídios 
              

% RMC/BR 3,8 3,8 4,0 3,9 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 3,9 3,7 3,9 

% RMC/ESP 9,5 9,6 10,5 10,2 9,7 9,6 9,6 9,4 9,7 9,5 9,8 10,1 9,9 10,3 

% RMC/MMP 10,7 10,8 11,7 11,4 10,8 10,6 10,6 10,4 10,7 10,5 10,9 11,3 10,9 11,5 

% Campinas/RMC 27,8 24,9 26,2 33,3 34,2 35,3 34,7 34,2 33,9 35,2 33,8 33,1 30,6 31,1 

% RMC/RIC 69,3 70,2 72,5 72,0 70,7 69,7 70,3 70,4 71,1 70,8 67,9 68,2 66,4 66,2 

% RIC/BR 5,5 5,4 5,6 5,4 5,3 5,3 5,3 5,2 5,2 5,1 5,5 5,7 5,6 5,8 

Valor adicionado da Agropecuária 
              

% RMC/BR 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 

% RMC/ESP 3,9 3,6 3,8 3,7 3,4 3,6 3,4 3,1 2,9 3,3 3,4 4,4 5,3 5,9 

% RMC/MMP 19,7 17,5 18,2 17,7 18,0 17,7 17,5 16,0 15,7 17,0 18,3 20,0 21,7 22,7 

% Campinas/RMC 6,9 7,4 7,9 8,1 9,1 7,4 6,7 6,0 6,6 7,4 7,8 7,1 7,6 7,1 

% RMC/RIC 25,7 25,1 24,6 25,0 23,4 23,4 23,2 22,1 22,3 24,6 24,9 32,3 36,5 38,4 

% RIC/BR 2,6 2,1 2,0 2,3 2,7 2,7 1,9 2,2 1,8 1,7 1,6 1,5 1,6 1,6 

Valor adicionado da Indústria 
              

% RMC/BR 4,0 4,3 4,2 4,3 4,1 4,1 4,1 4,2 3,9 3,2 2,8 2,9 3,1 3,9 

% RMC/ESP 11,3 11,9 12,0 12,2 12,2 12,0 12,4 12,3 12,1 10,6 9,7 10,0 10,6 12,8 

% RMC/MMP 13,7 14,3 14,4 14,6 14,7 14,3 14,8 14,9 14,7 13,0 12,1 12,5 13,2 16,0 

% Campinas/RMC 25,7 23,5 24,3 24,4 23,0 21,3 20,8 21,4 21,6 26,5 29,7 29,8 26,1 21,1 
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% RMC/RIC 63,1 63,6 63,1 62,9 61,8 61,0 62,0 62,4 63,2 57,9 54,6 55,3 56,6 62,5 

% RIC/BR 6,3 6,8 6,6 6,8 6,6 6,8 6,6 6,7 6,2 5,5 5,1 5,2 5,4 6,3 

Valor adicionado dos Serviços, exclusive Adm. Pública¹ 
            

% RMC/BR 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,9 2,9 2,8 

% RMC/ESP 6,6 6,7 6,8 6,8 6,6 6,6 6,9 7,0 7,2 7,3 7,2 7,5 7,6 7,5 

% RMC/MMP 7,8 8,0 8,0 7,9 7,7 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,5 8,9 9,0 8,9 

% Campinas/RMC 45,8 45,7 45,0 45,4 45,1 44,7 43,5 43,4 43,4 45,0 45,5 44,3 40,8 39,7 

% RMC/RIC 62,9 62,8 63,2 63,4 62,9 63,4 64,5 64,8 65,1 64,9 59,4 64,0 64,0 64,2 

% RIC/BR 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,3 4,4 4,6 4,5 4,5 4,4 

Valor adicionado da Administração Pública¹ 
             

% RMC/BR 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

% RMC/ESP 7,3 7,3 7,2 7,5 7,5 7,5 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,5 

% RMC/MMP 9,8 9,7 9,7 10,1 10,0 10,1 10,2 10,1 10,0 10,1 10,1 10,2 10,2 10,1 

% Campinas/RMC 39,4 38,9 38,4 39,3 37,1 36,9 36,8 37,2 36,6 37,1 36,7 36,1 35,3 35,8 

% RMC/RIC 55,1 55,2 55,0 55,7 55,4 55,6 55,7 55,9 55,5 55,6 55,4 55,3 55,3 55,1 

% RIC/BR 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 

Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios - Ano de Referência, 2010. 2002 a 2015. Elaboração própria. 

¹ Refere-se aos Serviços de Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social 
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Já no que se refere ao Valor Adicionado Bruto da Agropecuária, os maiores destaques 

são referentes a: i) o elevado ganho de participação da RMC no valor adicionado do setor em 

relação ao estado de São Paulo (acréscimo de 2,0 p.p.), com especial elevação nos últimos 

dois anos da série, podendo significar a queda deste setor em outras porções do território 

paulista; ii) elevação de 3,0 p.p., em relação à MMP, após uma forte queda no período 2002-

2010, voltando a crescer entre 2011 e 2015; iii) o ganho de quase quinze pontos percentuais 

da RMC em relação à sua área de influência, ao mesmo tempo em que a RIC verificou queda 

de um ponto percentual em relação ao Brasil. Este último é um dado importante para se 

compreender onde ocorreu a maior queda da agropecuária no estado de São Paulo, 

beneficiando o ganho da RMC, conforme se discutirá adiante. 

Por sua vez, o setor industrial é na RMC um caso bastante especial em relação a outras 

áreas do país, sendo a principal responsável pelo peso que a região tem no PIB nacional. De 

fato, a RMC respondia por 3,9% do valor adicionado pela indústria no Brasil, sofrendo 

alguma variação ao longo da série, quando apresentava 4,0% de participação no ano de 2002, 

tendo sua contribuição reduzida a partir de 2010, em face da desaceleração da economia 

brasileira, mas voltando a recuperar sua participação no ano de 2015. Além disso, a RMC 

ganhou participação em relação ao estado de São Paulo de 1,5 p.p., e de 2,3 p.p. em relação à 

MMP, representando certo deslocamento do setor industrial dentro destas áreas em direção a 

Campinas.  

Noutro aspecto, a RMC viu Campinas perder 4,3 p.p. de participação da indústria 

dentro da região, durante o período investigado. Este dado revela ao mesmo tempo uma forte 

desconcentração do setor em direção a outros municípios da região metropolitana, cabendo 

identificar os principais beneficiados, e um ganho de importância da indústria na região como 

um todo, não apenas do seu núcleo principal. De igual maneira, também houve perda de 

participação da RMC em relação à RIC de 1,3 p.p., mostrando que a atividade industrial se 

expandiu dentro da RIC, a qual manteve sua participação em 6,3% do valor adicionado pela 

indústria no país. 

Em termos do setor de serviços (com exceção dos serviços de administração, defesa, 

educação e saúde públicas e seguridade social), a RMC manteve participação estável no 

valor adicionado por este tipo de atividade no país, com ganho de 0,2 p.p., durante o período 

analisado. A RMC ganhou participação, de 0,9 p.p. e de 1,1 p.p., em relação ao estado de São 

Paulo e à MMP, respectivamente, indicando um deslocamento do valor gerado pela atividade 

terciária em direção à RMC. Por sua vez, o município de Campinas apresentou queda de 6,1 

p.p do seu valor adicionado no setor em relação à região metropolitana, revelando uma forte 
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desconcentração interna e que, cada vez mais, sua importância econômica está relacionada a 

uma dinâmica metropolitana, como sói acontecer com as aglomerações urbanas. 

Por outro lado, o ganho de participação de 1,3 p.p. da RMC em relação à sua área de 

influência só reforça a centralidade que Campinas exerce dentro da rede de cidades que ela 

comanda. Com efeito, a dinâmica do setor de serviços é um dos principais indicadores da 

importância relativa das cidades na hierarquia urbana. Por fim, no ano de 2015 a RIC 

contribuiu com 4,4% do valor adicionado pelos serviços no país. 

A desagregação dos serviços de administração, defesa, educação e saúde públicas e 

seguridade social, ou apenas Administração Pública, torna-se importante pelo papel peculiar 

que este setor desempenha na maioria dos municípios brasileiros. Aqui, verificou-se certa 

estabilidade da participação da RMC em relação aos demais níveis de comparação, durante os 

anos investigados, cabendo destaque apenas para a perda de participação do município de 

Campinas em relação à região metropolitana, com queda de 3,6 p.p. Deve-se chamar a 

atenção, no entanto, para o comportamento deste setor dentro da RIC, cuja forte dinâmica 

econômica aponta para uma menor dependência que os municípios da região têm desta 

atividade, conforme verificamos a seguir. 

Com efeito, os dados da Tabela 5.4 revelam uma importância bastante reduzida que a 

Administração Pública tem em relação aos municípios da RIC, não chegando a 10% do valor 

adicionado bruto total (VAB) da região, cuja cifra se mantêm estável ao longo da série. O 

dado aponta para a menor dependência que os municípios da região têm em relação ao Estado 

– isto é, ao gasto corrente do setor público –, sinalizando para um nível mais elevado de 

atividade econômica. Para efeitos de comparação, no Brasil, o peso do setor público sobre o 

valor adicionado foi de 17,2%, no ano de 2015. Já em São Paulo, no mesmo ano, o setor 

representou 10,1% e na MMP foi de 9,2%, sendo ainda menor na RMC, com 8,8%. 
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Tabela 5.4 – Região de influência de Campinas (RIC): participação setorial no Valor 

Adicionado Bruto total, 2002-2015. 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Valor 

adicionado 

bruto total 

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 

Agropecuária 3,8 3,4 3,1 2,7 3,1 3,1 2,3 2,6 2,0 2,0 1,8 1,9 1,9 1,8 

Indústria 38,0 40,7 42,8 42,4 40,4 40,4 40,5 38,4 38,4 35,3 31,0 30,8 30,4 32,4 

Serviços, sem 

Adm.Pública¹ 
48,1 46,4 45,0 45,6 47,0 46,7 47,1 48,5 50,0 53,1 57,6 57,1 57,9 55,9 

Adm.Pública¹ 10,0 9,5 9,2 9,4 9,6 9,7 10,2 10,5 9,5 9,6 9,5 10,2 9,8 9,9 

Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios - Ano de Referência, 2010. 2002 a 2015. Elaboração própria. 

¹ Refere-se aos Serviços de Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social 

 

A este respeito, a distribuição setorial do VAB dentro da RIC aponta para a queda de 

participação da agropecuária (-2,0 p.p.) e da indústria (-5,6 p.p), entre os anos de 2002 e 2015, 

enquanto que o setor de serviços, exceto Administração Pública, passou de 48,1%, no ano de 

2002, para 55,9% em 2015. O setor agropecuário, que vem apresentando uma redução 

sistemática de sua participação, contribuiu com 1,8% do VAB total em 2015. Já o setor 

industrial chegou a apresentar elevação de sua participação, entre 2002 e 2008, passando de 

38% para 40,5% do VAB total, mas passando a cair, desde então, chegando a um mínimo de 

30,4% em 2014, e recuperando-se para 32,4%, no ano de 2015. 

O quadro demonstra o sentido em que se dá o processo de geração da renda na região, 

sendo o valor agregado cada vez mais determinado por atividades tipicamente urbanas, nos 

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

serviços, para além das atividades industriais. Basta lembrar o peso que tem a RMC na 

geração de valor entre os municípios da região (63% em 2015). Ademais, nota-se que, na 

análise da rede urbana, quando se leva em consideração a centralidade que o setor terciário 

exerce na hierarquia dos centros urbanos, é de fundamental importância que se observe o tipo 

de serviços que é ali ofertado. 

Assim, com os dados discutidos até aqui, torna-se possível realizar a análise com base 

na contribuição de cada grupo de cidades ao nível de atividade econômica dentro da RIC. Os 

dados da Tabela 5.5 e da Tabela 5.6 (mais adiante) permitem rapidamente perceber a 

ocorrência (ou não) de especialização produtiva (divisão territorial do trabalho) entre os 

municípios analisados, podendo-se caracterizar qual o esquema de distribuição da atividade 

econômica que é específico dessa rede urbana. 
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Por um lado, na Tabela 5.5, aparecem os Centros Locais respondendo por quase dois 

terços do valor adicionado pela agropecuária na região, cuja cifra vem se elevando ao longo 

do período investigado, passando de 55,6% em 2002 para 63,8%, no ano de 2015. Esta 

ampliação de participação dos Centros Locais se deu a partir das perdas nos níveis 

hierárquicos superiores, em que aparecem os Centros de Zona com 15,1% do VAB 

agropecuário de 2015 (perda de 2,6 p.p. em relação a 2002), seguidos pelos Centros Sub-

regionais (7,3%, em 2015, e perda de -4,6 p.p.) e a Capital Regional C (3,1% em 2015, e 

perda de -1,4 p.p.).  
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Tabela 5.5 – RIC - valor adicionado bruto total e por setores econômicos, segundo a participação dos níveis de hierarquia urbana. 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Valor adicionado bruto total 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 

Capital Regional A 57,1 57,6 57,8 58,2 57,4 57,2 58,6 58,7 59,4 57,4 53,8 56,6 56,9 59,0 

Capital Regional C 7,1 7,0 7,6 7,6 7,8 7,8 7,8 7,2 7,2 7,8 7,6 8,5 8,3 7,5 

Centro Sub-regional 13,5 13,4 13,4 13,4 13,8 13,8 13,3 13,0 12,8 13,4 13,3 13,4 12,8 12,3 

Centro de Zona 7,9 7,7 7,5 7,3 7,4 7,6 7,2 7,6 7,5 7,9 8,0 8,1 8,0 7,9 

Centro Local 14,5 14,3 13,7 13,5 13,7 13,6 13,0 13,5 13,1 13,4 17,3 13,5 13,9 13,3 

Agropecuária 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 

Capital Regional A 10,7 9,9 9,9 9,8 9,9 9,5 8,5 7,8 6,8 7,9 8,3 10,3 9,9 10,8 

Capital Regional C 4,5 5,3 4,3 5,0 4,7 4,4 4,8 5,2 6,2 6,9 5,9 4,8 3,4 3,1 

Centro Sub-regional 11,5 11,0 9,7 10,4 11,9 10,4 10,1 9,5 9,9 9,7 9,9 9,0 6,9 7,3 

Centro de Zona 17,7 17,4 16,2 15,0 14,9 17,1 16,3 20,1 17,3 15,9 16,6 16,4 14,8 15,1 

Centro Local 55,6 56,5 59,9 59,8 58,6 58,6 60,2 57,3 59,8 59,6 59,3 59,6 65,1 63,8 

Indústria 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 

Capital Regional A 60,1 60,7 60,2 60,1 59,1 58,2 59,3 59,5 60,1 54,4 51,1 51,9 53,2 59,6 

Capital Regional C 7,0 6,8 8,0 7,9 8,2 8,3 8,5 7,5 7,2 8,4 8,6 10,2 9,8 8,0 

Centro Sub-regional 14,0 14,0 13,9 14,1 14,5 14,8 14,0 13,6 13,3 15,0 16,0 15,2 14,6 12,6 

Centro de Zona 7,9 7,7 7,4 7,2 7,3 7,7 7,4 7,8 7,8 9,2 10,1 9,2 8,7 8,1 

Centro Local 11,0 10,8 10,5 10,7 10,9 10,9 10,8 11,6 11,6 13,0 14,1 13,4 13,5 11,7 

Serviços, exclusive Adm. Pública¹ 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 

Capital Regional A 59,5 59,5 60,1 60,5 60,1 60,6 61,9 62,2 62,5 62,3 57,0 61,5 61,3 61,5 

Capital Regional C 7,5 7,4 7,6 7,6 7,9 7,9 7,7 7,4 7,4 7,7 7,2 8,0 8,0 7,5 

Centro Sub-regional 13,1 12,9 12,8 12,7 13,1 12,9 12,7 12,5 12,3 12,4 11,8 12,4 11,8 11,8 

Centro de Zona 6,9 6,8 6,9 6,8 6,7 6,7 6,3 6,6 6,6 6,7 6,6 7,2 7,2 7,5 

Centro Local 13,1 13,5 12,6 12,4 12,2 11,8 11,4 11,4 11,2 10,9 17,4 11,0 11,6 11,7 

Administração pública¹ 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 

Capital Regional A 51,5 51,8 51,5 52,2 51,8 52,0 52,1 52,1 51,7 51,7 51,5 51,5 51,4 51,2 

Capital Regional C 6,7 6,6 6,8 6,4 6,4 6,4 6,3 6,2 6,4 6,5 6,6 6,6 6,7 6,7 

Centro Sub-regional 14,5 14,6 14,7 14,5 14,7 14,3 14,1 14,4 14,3 14,3 14,2 14,4 14,4 14,6 

Centro de Zona 8,5 8,5 8,5 8,4 8,4 8,5 8,5 8,2 8,6 8,4 8,5 8,5 8,6 8,5 

Centro Local 18,8 18,5 18,6 18,5 18,7 18,8 19,0 19,0 19,1 19,1 19,1 19,0 19,0 19,0 

Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios - Ano de Referência, 2010. 2002 a 2015. Elaboração própria. 

¹ Refere-se aos Serviços de Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social 
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O caso da Capital Regional A, porém, merece especial atenção, pois responde por 

10,8% do valor adicionado pelo setor, mantendo-se estável sua participação ao longo do 

período. Revela, portanto, a importância do núcleo mesmo neste setor, ainda que internamente 

sua contribuição seja reduzida (apenas 0,7% do VAB da ACP de Campinas), com destaque 

que aqui se trata da agregação de 14 municípios. Por outro lado, quando se compara a ACP de 

Campinas à RMC os valores são bem diferentes. Conforme já demonstrado na Tabela 5.3, a 

participação da RMC na RIC, no ano de 2015, foi de 38,4%, enquanto a ACP foi de apenas 

11%. A enorme diferença deve-se exclusivamente ao desempenho da agropecuária no 

município de Itatiba, que não faz parte da ACP, saindo de 23,9% do valor adicionado pelo 

setor na RMC, em 2002, para 40% em 2015. Este crescimento justifica, inclusive, o ganho de 

participação da RMC na agropecuária paulista, conforme a Tabela 5.3. 

O setor industrial aparece como o grande responsável pelo peso da Capital Regional A 

no valor agregado da RIC. O núcleo apresentou um nível de participação de 59,6% do valor 

adicionado pelo setor dentro de sua área de influência, no ano de 2015, com queda de 0,6 p.p. 

em relação ao início da série. Houve perda também junto aos Centros Sub-regionais que 

passaram a responder por 12,6% do VAB industrial da região (queda de 1,4 p.p. em relação à 

2002). Verificaram-se ganhos junto à Capital Regional C, elevando sua participação em um 

ponto percentual, chegando a 8% de contribuição ao setor; aos Centros Locais, com elevação 

de 0,7 p.p, e aos Centros de Zona (0,2 p.p.). 

Assim como a indústria, o setor de serviços também é fundamental para se 

compreender a dimensão da centralidade de Campinas e da sua região metropolitana, em que 

a Capital Regional A respondia por 61,5% de todo o valor gerado pelo setor dentro da sua 

área de influência. Houve acréscimo de dois pontos percentuais em relação ao ano de 2002, 

absorvendo a maior parte das perdas de participação dos níveis inferiores. Trata-se de um 

nível de concentração superior ao de outras regiões metropolitanas do país. Porém, o aspecto 

mais relevante aqui é o fato de que, em face do dinamismo e do volume de riqueza da região, 

a concentração econômica em Campinas não se traduz em maiores desequilíbrios internos. 

Pelo contrário, a dinâmica econômica da região parece se beneficiar do maior dinamismo de 

seu núcleo, correspondendo a um nível de integração e de divisão interna do trabalho muito 

mais equilibrado, caracterizando-se por uma rede urbana mais horizontalizada – isto é, com 

maior complementaridade entre as cidades – do que verificamos em outras regiões do Brasil, 

certamente porque esse nível de integração está relacionado a aspectos da formação regional. 

Completando a análise do setor de serviços, a participação da Capital Regional C 

manteve-se estável ao longo do período analisado, com 7,5% do valor adicionado na região. 
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Os Centros Sub-regionais apresentaram perda de 1,3 p.p., passando de 13,1% para 11,8%, 

entre 2002 e 2015. Já os Centros de Zona elevaram sua participação em 0,6 p.p., chegando ao 

ano de 2015 com 7,5% do valor adicionado pelos serviços na região. A seu turno, os Centros 

Locais tiveram perda de 1,4 p.p., entre 2002 e 2015, respondendo por 11,7% do VAB de 

serviços na RIC. 

Por fim, o valor adicionado pela Administração Pública também apresenta elevada 

concentração na Capital Regional A, com 51,2% no ano de 2015, em que se destaca 

novamente a pouca dependência desse tipo de atividade nos núcleos de menor hierarquia, bem 

diferente de boa parte do país. No geral, a participação dos grupos de municípios manteve-se 

estável ao longo do período, com a Capital Regional C apresentando participação de 6,7%, no 

ano de 2015, os Centros Sub-regionais com 14,6%, e os Centros de Zona e Centros Locais 

com 8,5% e 19%, respectivamente, no mesmo ano. 

Algumas das constatações feitas até aqui também podem ser inferidas a partir das 

informações contidas na Tabela 5.6, que apresenta o número de municípios segundo a classe 

de atividade econômica de maior relevância na geração do PIB municipal, no ano de 2015
29

. 

Nota-se que, no Brasil, 2.806 municípios, ou 50,4% do total, têm no segmento de 

administração pública, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social a sua principal 

atividade econômica, isto é, contribuindo com a maior parte do VAB total no município. Este 

dado remete a um aspecto bastante conhecido da realidade regional do país, relacionando-se a 

uma notável dependência de transferências intragovernamentais de recursos aos pequenos 

municípios brasileiros de mais baixa posição na hierarquia urbana, localizados, sobretudo, nas 

áreas menos dinâmicas do território nacional.  

Todavia, quando se observa o caso do estado de São Paulo, nota-se que a proporção de 

municípios dependentes da Administração pública é de somente 15,7%, correspondendo a 101 

municípios. Na MMP a proporção cai para 6,9%. A RIC surpreende por apresentar apenas 

quatro municípios nesta condição, revelando-se, mais uma vez, seu grande dinamismo e 

distribuição das atividades econômicas em seu espaço interno. Já a RMC não apresentou 

nenhum município cuja administração pública tivesse maior relevância na geração interna de 

riqueza. 

 

 

                                                           
29

 A partir do ano de 2016, o IBGE passou a divulgar, junto com o Produto Interno Bruto dos Municípios, o 

nome das três principais atividades econômicas, em cada município, por ordem de importância. A série está 

disponível a partir do ano de 2010 e vai até o ano de 2015. 
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Tabela 5.6 – Número de municípios por diferentes níveis territoriais, segundo a 

classificação da atividade econômica principal, 2015. 

Classificação da atividade 

econômica principal 

Brasil São Paulo MMP RIC RMC 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

Administração, defesa, educação e 

saúde públicas e seguridade social 
2.806 50,4 101 15,7 12 6,9 4 4,9 0 0,0 

Agricultura, inclusive apoio à 

agricultura e a pós colheita 
565 10,1 40 6,2 4 2,3 0 0,0 0 0,0 

Comércio e reparação de veículos 

automotores e motocicletas 
52 0,9 12 1,9 5 2,9 3 3,7 0 0,0 

Construção 13 0,2 3 0,5 1 0,6 0 0,0 0 0,0 

Demais serviços 1.506 27,0 422 65,4 130 74,7 63 77,8 16 80,0 

Eletricidade e gás, água, esgoto, 

atividades de gestão de resíduos e 

descontaminação 

85 1,5 8 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Indústrias de transformação 287 5,2 54 8,4 21 12,1 11 13,6 4 20,0 

Indústrias extrativas 71 1,3 3 0,5 1 0,6 0 0,0 0 0,0 

Pecuária, inclusive apoio à pecuária 157 2,8 2 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Produção florestal, pesca e 

aquicultura 
28 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total de Municípios 5.570 100,0 645 100,0 174 100,0 81 100,0 20 100,0 

Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios - Ano de Referência 2010. 2015. Elaboração própria. 

 

Depois da Administração pública, os Demais serviços correspondem à classe de 

atividades que reúne o maior número de municípios como principal atividade econômica. 

Aqui, deve-se chamar a atenção para a enorme heterogeneidade deste setor, podendo agregar 

atividades bastante dinâmicas, intensivas em conhecimento, com alto valor agregado ou níveis 

elevados de emprego, ao mesmo tempo em que se refere a um ‘terciário pobre’, altamente 

informal, com persistência de trabalho precário e reduzida contribuição à agregação de valor 

dos municípios. Por este motivo, sua análise mais pormenorizada requer a abertura dos dados 

de emprego, conforme se fará mais adiante (ver Tabela 5.7). 

Feita esta ressalva, nota-se, no entanto, que no ano de 2015, 27% dos municípios 

brasileiros – o que corresponde a 1.506 municípios – tinham nos Demais serviços a sua 

principal atividade econômica. De maneira inversa, no estado de São Paulo praticamente dois 

terços dos municípios (422) estavam nesta condição, evidenciando-se ainda mais o 

espraiamento das atividades econômicas pelo território paulista, bem como a robustez de sua 

rede urbana, cujo setor de serviços é um segmento fundamental de sua dinâmica. Os índices 

elevam-se ainda mais quando se observam a MMP (74,7% dos seus municípios), a RIC 

(77,8%) e a RMC, com 16 municípios (equivalentes a 80%) nesta condição. 

O setor de Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas tem destaque 

porque, a despeito de ser um grande empregador, não costuma se configurar como a principal 
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atividade econômica da maioria dos municípios brasileiros. Com efeito, no Brasil, menos de 

um por cento dos municípios apresentaram este setor como sua principal atividade econômica. 

Em São Paulo, foram apenas doze municípios (equivalentes a 1,9%), na MMP foram cinco 

(2,9%) e na RIC foram três (3,7%).  

É relevante refletir, porém, sobre a importância desse tipo de atividade nos níveis de 

centralidade da hierarquia urbano-regional, em que pese sua baixa contribuição no valor 

adicionado. Ademais, é comum na literatura urbano-regional a caracterização dos principais 

núcleos urbanos pela importância histórica de suas atividades comerciais, constituídas a partir 

da função de entroncamentos rodoviários, ou de suas localizações privilegiadas, sendo os 

principais destinos para a realização de compras de uma extensa área de influência, com um 

grande contingente populacional. Hoje, as distâncias estão mais bem supridas por infovias, 

cuja infraestrutura de fibra ótica ampliou as transações terciárias avançadas. Fato que agrava 

os desequilíbrios e as desigualdades regionais. 

A Agricultura, inclusive apoio à agricultura e a pós-colheita é o terceiro maior 

segmento em termos de municípios como principal atividade econômica. Cerca de dez por 

cento dos municípios brasileiros apresentaram esta condição, sendo que no estado de São 

Paulo foram 40 (6,2% do total do estado) e na MMP foram quatro municípios (2,3%). A RIC 

não apresentou nenhum município nesta condição. 

Já a Indústria de transformação, muito mais concentrada no território, apresentou-se 

como principal atividade econômica em 287 municípios brasileiros, ou 5,2% do total. O 

estado de São Paulo, que concentra o maior parque industrial brasileiro, possui 54 municípios 

nesta condição (8,4% dos municípios do estado). Na MMP são 21 municípios (12,1%), na 

RIC são onze (13,6%) e na RMC são quatro, ou 20%. Deve-se destacar, todavia, que na RMC 

outros dez municípios aparecem com a Indústria de transformação como segunda maior 

atividade econômica, revelando-se o enorme peso desta atividade sobre toda a região 

metropolitana. 

 

Análise do nível de emprego 

Complementa a análise a abertura dos dados de emprego por setores, feito com base 

nas informações de população ocupada, segundo a classe de atividade econômica, obtidos 

pelo censo de 2010. Observa-se na Tabela 5.7 que, entre a população ocupada residente na 

RIC, 546.250 pessoas estavam alocadas em atividades ligadas à indústria de transformação, 

no ano de 2010, correspondendo a 20,5% do total de pessoas ocupadas na região. Destes, os 
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municípios que formavam a Capital Regional A (ACP de Campinas) respondiam por 46% dos 

postos de trabalho, refletindo o seu importante papel de polo industrial.  
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Tabela 5.7 – RIC: distribuição da população ocupada, segundo a seção de atividade econômica e participação relativa dos grupos de 

cidade, 2010. 

Atividade Econômica 

 Regic Campinas  Participação relativa (%) 

 Pessoas   %  
Capital 

Regional A 

Capital 

Regional C 

Centros Sub-

regionais 

Centros de 

Zona 

Centros 

Locais 
Total 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 148.075 5,6 14,07 2,7 11,0 16,7 55,6 100,0 

Indústrias extrativas 4.980 0,2 49,28 3,3 11,8 5,4 30,3 100,0 

Indústrias de transformação 546.250 20,5 46,01 6,4 17,0 10,0 20,6 100,0 

Eletricidade e gás 4.332 0,2 63,02 5,7 13,1 6,0 12,2 100,0 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontam. 20.788 0,8 49,06 8,5 15,5 9,7 17,3 100,0 

Construção 191.477 7,2 48,73 7,1 17,1 8,6 18,5 100,0 

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 434.429 16,3 49,08 7,8 16,9 8,6 17,7 100,0 

Transporte, armazenagem e correio 120.471 4,5 56,74 5,8 13,6 7,8 16,1 100,0 

Alojamento e alimentação 95.679 3,6 52,49 6,8 13,9 7,8 19,0 100,0 

Informação e comunicação 39.194 1,5 71,33 5,8 11,5 4,4 7,0 100,0 

Ativ. financeiras, de seguros e serviços relacionados 31.466 1,2 57,03 7,9 14,8 7,9 12,5 100,0 

Atividades imobiliárias 12.652 0,5 60,86 10,0 11,8 6,5 10,8 100,0 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 80.196 3,0 56,43 8,4 16,2 6,9 12,1 100,0 

Ativ. administrativas e serviços complementares 96.522 3,6 61,47 7,7 14,3 5,5 11,0 100,0 

Administração pública, defesa e seguridade social 92.858 3,5 47,70 6,8 14,3 9,2 22,0 100,0 

Educação 134.212 5,0 52,38 8,0 15,5 8,0 16,2 100,0 

Saúde humana e serviços sociais 101.390 3,8 53,53 7,7 16,4 7,8 14,5 100,0 

Artes, cultura, esporte e recreação 20.020 0,8 52,16 7,7 16,9 7,9 15,3 100,0 

Outras atividades de serviços 68.256 2,6 53,83 7,1 14,3 8,7 16,1 100,0 

Serviços domésticos 180.347 6,8 49,23 7,1 15,4 8,2 20,1 100,0 

Organ. internacionais e outras instituições extraterritoriais 3 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Atividades mal especificadas 238.199 8,9 60,19 5,8 12,5 6,4 15,0 100,0 

Total 2.661.796 100,0 49,6 6,8 15,3 8,8 19,6 100,0 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos, 2010. 
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Em seguida, aparecem os Centros Locais, com 20,6% dos postos de trabalho na 

indústria, depois os Centros Sub-regionais (17%), os Centros de Zona (10%) e a Capital 

Regional C (6,4%), cuja menor participação reflete o fato de tratar-se de uma única 

municipalidade, que é Piracicaba. Deste modo, Piracicaba também figura como um 

importante núcleo em termos de geração de empregos industriais. 

O segmento de comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas aparece 

como o segundo maior gerador de empregos na RIC, com 16,3% do total de pessoas 

ocupadas, ou 434.429 pessoas em 2010. A ACP de Campinas concentrava quase metade 

desses empregos, seguida pelos Centros Locais (17,7%), Centros Sub-regionais (16,9%), 

Centros de Zona (8,6%) e Capital Regional C (7,8%). O setor relacionado à Construção 

também desponta como um importante empregador, com 191.477 pessoas ocupadas nesta 

atividade em 2010 (7,2% do total), com distribuição dos empregos entre os níveis de 

hierarquia de forma muito semelhante ao do Comércio. 

O comportamento destes três segmentos – indústria de transformação, comércio e 

construção – aponta justamente para o esquema de distribuição da atividade econômica dentro 

desta rede urbana e para o sentido de sua hierarquia interna. Por um lado, tem-se a ACP de 

Campinas concentrando 47,8% das pessoas ocupadas em um destes três segmentos, e, por 

outro, a composição relativa dos demais níveis de hierarquia está consoante com a quantidade 

de municípios presentes em cada grupo.  

Para melhor visualização, estimou-se um valor médio de pessoas ocupadas por 

município em cada um desses grupos
30

. Assim, os Centros Locais respondem, em média, por 

4.319 pessoas ocupadas em algum desses três segmentos. Nos Centros de Zona denota-se a 

ocorrência de uma média de 15.533 pessoas ocupadas, enquanto que os Centros Sub-regionais 

correspondem a 39.735 postos de trabalho, no ano de 2010. A Capital Regional C destaca-se 

por concentrar 82.317 pessoas ocupadas numa dessas três atividades, equivalente a 7,0% do 

total da região. Já a Capital Regional A respondia por 557.856 pessoas ocupadas em algumas 

dessas três atividades, o que dá uma média de 39.847 pessoas por município, porém, 

chamando-se a atenção aqui para o fator de aglomeração que leva a considerar a área como 
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 A estimativa da média de pessoas ocupadas por município nos segmentos de indústria de transformação, 

comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas e construção tem por objetivo demonstrar o 

sentido da hierarquia urbano-regional, na medida em que os núcleos de maior hierarquia têm, em média, um 

número maior de pessoas ocupadas em alguma destas atividades, diminuindo em escala à medida que se 

considera os centros de menor hierarquia. Por outro lado, observa-se que a cifra de valores médios não 

corresponde à dinâmica econômica e ao mercado de trabalho interno de cada um dos municípios, tomados 

isoladamente, visto que eles variam bastante entre si. A variação do número de pessoas ocupadas por 

município decorre do tamanho de sua população total e da população economicamente ativa, bem como da 

extensão e dinamismo de seu mercado de trabalho. 
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um grande centro urbano, enfim, uma região metropolitana. Ademais, somente o município de 

Campinas – núcleo da região metropolitana – concentrava 185.902 pessoas ocupadas em um 

desses setores, o equivalente a um terço do total da Capital Regional A. 

Em termos de importância relativa, o setor de serviços domésticos aparece como a 

próxima atividade com maior número de pessoas ocupadas na região com 6,8% do total, algo 

em torno de 180 mil pessoas
31

. O peso relativo e a quantidade de pessoas ocupadas nesse 

setor chamam atenção pela natureza desse tipo de atividade, concentrando boa parte da 

população em atividades que se relacionam a um “terciário pobre”, dado que revela a 

expressão do subdesenvolvimento nos processos de urbanização brasileira. Com efeito, neste 

quesito, a estatística não se difere muito das áreas mais periféricas do país. Nota-se também 

que cerca de metade destas pessoas eram residentes da ACP de Campinas. 

Verificam-se, ainda, cerca de 150 mil pessoas ocupadas em atividades de agricultura, 

pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura dentro da RIC, no ano de 2010, equivalente 

a 5,6% do total. A ACP de Campinas concentrava uma proporção relevante do número de 

empregos no setor, com 14,1% do total, refletindo o peso do valor adicionado pela Capital 

Regional A na região (ver Tabela 5.5). Já Piracicaba respondia por 2,7% dos postos de 

trabalho nessas atividades, enquanto os Centros Locais concentravam mais de 55% das 

pessoas ocupadas.  

Quanto às demais atividades relativas ao grande setor de serviços, têm destaque os 

seguintes segmentos: educação, com 5,0% do total de pessoas ocupadas na região, em 2010; 

transportes, armazenagem e correio (4,5%); saúde humana e serviços sociais (3,8%); 

atividades administrativas e serviços complementares (3,6%); administração pública, defesa 

e seguridade social (3,5%); e atividades profissionais, científicas e técnicas (3,0%). 

Já em termos da participação relativa por grupos de hierarquia dos núcleos urbanos 

nesses segmentos, a Capital Regional A lidera principalmente naquelas atividades mais 

intensivas em conhecimento ou que envolvam uma maior relação de capital investido. São os 

casos de: informação e comunicação, com 71,3% das pessoas ocupadas nesta atividade 

residentes na ACP de Campinas; atividades administrativas e serviços complementares 

(61,5%); atividades imobiliárias (60,9%); atividades financeiras, de seguro e serviços 

relacionados (57%); além de transporte, armazenagem e correio e atividades profissionais, 

científicas e técnicas, com 56,7% e 56,4%, respectivamente. Tais cifras reforçam ainda mais o 

sentido da centralidade de Campinas. 
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 Considerando-se o número de pessoas ocupadas em Atividades mal especificadas (238.199), equivalentes a 

8,9% do total, estima-se que esse contingente de pessoas seja bem maior. 
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5.3 Condicionantes da hierarquia urbano-regional na RIC 

Nesta seção cabe investigar alguns dos condicionantes da hierarquia urbana na RIC, 

com base na atualização dos dados de algumas das principais variáveis utilizadas pela Regic 

(IBGE), de modo que se promova uma visão adequada do movimento de ganhos e perdas de 

centralidade, dada pelo caráter mais dinâmico que esse tipo de análise pode proporcionar. 

Para a caracterização da área estudada, optou-se por analisar, inicialmente, as informações 

referentes à diversidade da oferta de comércio e serviços
32

. Trata-se de uma variável 

indicativa do grau de centralidade dos centros urbanos e tem como parâmetros os mesmos 

critérios utilizados pela Regic de 2007. 

Buscamos verificar o grau de diversidade da oferta de comércio e serviços entre os 

municípios da RIC, com base nos dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Para tanto, considera-se o número total de classes 

de atividades de comércio e serviços relacionadas no quarto nível da Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas (CNAE 2.0)
33

. Em seguida, verifica-se o número de classes 

presentes em cada município investigado. Com isto, o grau de diversidade da oferta de 

comércio e serviços é obtido a partir do cálculo da razão entre o número de classes de cada 

município em relação ao total possível
34

. Foram analisados os dados compreendidos entre os 

anos de 2006 a 2016, permitindo verificar tanto a posição atual dos níveis de centralidade dos 

centros urbanos neste quesito, como o movimento de ganhos e/ou perdas verificadas no 

período. 

5.3.1 Setor Terciário: análise da diversidade do Comércio e dos Serviços 

A observação do grau de diversidade da oferta de comércio e serviços junto às 

principais aglomerações urbanas do estado de São Paulo reforça os níveis de hierarquia 

urbano-regional já verificados pelo IBGE (2008), mostrando-se que, nesse quesito, não 

aconteceram mudanças estruturais significativas desde aquele levantamento. Isto é, ao longo 
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 Na própria Regic, existe uma amplitude de variáveis que são importantes para caracterização da organização 

pelo território a partir da rede urbana, tanto relacionados à hierarquia urbano-regional como aos fluxos sociais 

e econômicos entre as cidades. Algumas dessas variáveis serão utilizadas em momentos posteriores desta 

pesquisa, nos próximos relatórios, conforme se avançar nas principais questões sobre o território. 
33

 A CNAE 2.0 identifica 95 classes pertencentes à seção de comércio e 232 classes relacionadas às seções de 

serviços, perfazendo um total de 327 classes nesses dois grupos de atividades. Desse modo, o grau de 

diversidade da oferta de comércio e serviços de cada núcleo urbano corresponde a uma fração desse total. O 

indicador varia entre zero e um, de modo que, quanto mais próximo de 1, maior o grau de diversidade da oferta 

das cidades investigadas. A análise resulta da premissa de que “quanto maior o número de classes de 

atividades presentes, maior a diversidade da oferta dessas atividades, e maior, consequentemente, a 

centralidade exercida pela cidade” (IBGE, 2008, s/n, grifos nossos). 
34

 Considerou-se a ausência de classe aquelas que não apresentaram vínculos ativos formais no ano investigado. 
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do período investigado, os indicadores se mantiveram em um mesmo patamar para os 

principais núcleos da rede.  

Os dados da Tabela 5.8 revelam a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) com o 

maior grau de diversidade entre as aglomerações investigadas – que, aliás, é o nível mais 

elevado do país. A RMSP apresentou a totalidade das classes de comércio e 226 classes de 

serviços, de um total de 232 possíveis, no ano de 2016, chegando a um indicador do grau de 

diversidade da oferta de comércio e serviços em 0,979 para esse ano. Todavia, ao 

observarmos os dados para a macrometrópole (MMP), em que se inclui a RMSP, nota-se uma 

cifra levemente superior (0,985) e muito próxima do valor máximo. Este é um dado 

importante porque evidencia possíveis benefícios oriundos de um processo maior de 

aglomeração, com a presença de algumas atividades terciárias em outros municípios que não 

os da RMSP. Em resumo, o fato de a MMP concentrar algo próximo da totalidade da oferta 

de atividades de comércio e serviços está relacionado ao peso paulistano e ao de sua região, 

que concentra um alto dinamismo econômico. O desafio é saber se serão bem aproveitados os 

seus ganhos de integração regional ou entre as demais áreas metropolitanas, além do fato de 

que a relativa autonomia que esta unidade territorial macrometropolitana tem é única no que 

se refere ao acesso da população a uma imensa variedade de bens e serviços, o que só seria 

passível de comparação internacional. 

 

Tabela 5.8 – Regiões metropolitanas e aglomerações urbanas do estado de São Paulo: 

grau de diversidade da oferta de comércio e serviços, 2006 a 2016. 

UT  
Grau de diversidade da oferta de comércio e serviços 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AU Jundiaí 0,755 0,761 0,768 0,786 0,801 0,823 0,807 0,798 0,795 0,795 0,786 

AU Piracicaba 0,798 0,823 0,823 0,820 0,820 0,829 0,841 0,826 0,817 0,823 0,826 

RM Baixada Santista 0,859 0,875 0,881 0,902 0,908 0,905 0,896 0,884 0,881 0,878 0,869 

RM Campinas 0,887 0,905 0,890 0,890 0,890 0,899 0,902 0,905 0,896 0,896 0,896 

ACP Campinas 0,884 0,902 0,887 0,890 0,890 0,890 0,899 0,905 0,893 0,890 0,890 

RM Sorocaba 0,838 0,841 0,844 0,838 0,856 0,869 0,865 0,872 0,865 0,865 0,865 

RM V. do Paraíba e L. 

Norte 
0,869 0,893 0,893 0,899 0,887 0,890 0,887 0,884 0,887 0,887 0,893 

RM São Paulo 0,976 0,979 0,982 0,982 0,979 0,972 0,976 0,969 0,982 0,976 0,979 

MMP São Paulo 0,985 0,985 0,988 0,985 0,985 0,985 0,982 0,985 0,985 0,985 0,985 

Fonte: RAIS/MTE, 2006 a 2016. Elaboração própria. 

 Nota 1 - As Regiões Metropolitanas e as Aglomerações Urbanas seguem o número oficial de municípios. 

 

Apesar disso, deve-se notar a concentração do número de empregos formais nas 

atividades de comércio e serviços nestes dois níveis de agregação, cuja análise complementa o 
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observado pelo indicador. Com efeito, a RMSP respondia por 61,2% do número de vínculos 

ativos nestas atividades, no ano de 2006, equivalente a cerca de 4,4 milhões de postos de 

trabalho. Já em 2016, eram 5,9 milhões de pessoas, ou 59,5% dos empregos no setor terciário 

do estado, um crescimento de 33,6%, durante o período investigado. A MMP, por sua vez, 

com crescimento total de 36,2% do número de empregos formais nas atividades de comércio 

e serviços, entre 2006 e 2016, passou de 82,9% do total do estado, para 82,1%, durante o 

período, equivalente a 8,2 milhões postos de trabalho nestas atividades, de um total de 9,9 

milhões, no ano de 2016. 

Inclusive, os dados da Tabela 5.9 revelam que o crescimento destas atividades, em 

termos de empregos formais, foi mais intenso nas outras aglomerações investigadas, o que 

aponta para pequena desconcentração do emprego no setor terciário em relação à RMSP, 

durante o período investigado. Chama a atenção também a queda verificada nos dois últimos 

anos da série (2015 e 2016) em todas as unidades investigadas, decorrente da severa crise 

econômica pela qual o país vem passando nesse período. 

A RMC aparece em seguida com um grau de diversidade da oferta de comércio e 

serviços num patamar de 0,896, para o ano de 2016, o que coaduna com sua posição 

hierárquica na rede urbana de São Paulo, como segunda principal aglomeração do estado. 

Demonstra também a dimensão e a importância do setor terciário junto a este núcleo urbano, 

em que houve certa variação do indicador ao longo do período analisado. Noutra medida, 

nota-se que a RMC possuía grau de diversidade superior ao da ACP de Campinas (0,890), o 

que também evidencia uma dinâmica positiva em termos dos processos de aglomeração, com 

municípios fora do núcleo principal apresentando atividades não presentes no núcleo. 

Contudo, diferentemente do grau de diversidade, o crescimento do número de 

empregos formais nestas atividades foi mais intenso junto aos municípios da ACP de 

Campinas, mostrando-se que estes são, de fato, os núcleos mais dinâmicos dessa região. A 

RMC apresentou crescimento de 43,6% do número de vínculos ativos em atividades de 

comércio e serviços, entre 2006 e 2016, enquanto a ACP de Campinas cresceu 50,6%. Com 

efeito, a maior parte dos empregos formais em comércio e serviços da RMC está concentrada 

nos municípios da ACP de Campinas, que respondem por quase 95% dos vínculos ativos da 

região. Além disso, em 2016 a RMC respondia por 6,9% dos empregos terciários formais do 

estado de São Paulo. A ACP de Campinas também se destaca por ter apresentado o menor 

ritmo de queda do emprego nestes setores entre as unidades investigadas, no ano de 2016, 

com queda de 1,4% em relação ao ano de 2015. 
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Tabela 5.9 – Regiões metropolitanas e aglomerações urbanas do estado de São Paulo: 

taxa de crescimento anual do número de vínculos ativos formais em atividades de 

comércio e serviços, 2006 a 2016. 

UT 
Taxa de variação anual Cresc. 

total 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AU Jundiaí 11,6 8,1 6,8 9,7 7,9 3,4 4,3 2,5 -2,1 -2,0 61,8 

AU Piracicaba 3,1 4,6 5,4 7,1 7,4 3,5 2,7 1,8 -1,0 -1,6 37,9 

RM Baixada Santista 8,5 2,5 4,0 7,4 7,1 0,8 3,1 0,9 -2,5 -3,5 31,3 

RM Campinas 5,7 6,2 6,3 6,8 6,2 2,3 5,2 1,4 -0,8 -1,9 43,6 

ACP Campinas 8,4 7,3 5,4 7,6 6,2 2,5 5,2 2,0 -0,8 -1,4 50,6 

RM Sorocaba 4,2 7,9 6,1 9,9 7,4 1,9 5,2 2,7 0,4 -2,3 51,9 

RM V. do Paraíba e L. 

Norte 
6,1 8,3 6,6 5,5 5,9 2,8 3,3 1,2 -0,4 -1,8 43,8 

RM São Paulo 7,6 6,1 3,4 6,4 3,1 4,6 0,9 2,0 -1,7 -2,6 33,6 

MMP São Paulo 7,2 6,1 4,0 6,7 4,1 4,0 1,8 1,9 -1,4 -2,4 36,2 

Fonte: RAIS/MTE, 2006 a 2016. Elaboração própria. 

Nota 1 - As Regiões Metropolitanas e as Aglomerações Urbanas seguem o número oficial de municípios. 

 

As demais unidades territoriais analisadas apontam para o bom desempenho das 

aglomerações urbanas (AU) de Jundiaí e de Piracicaba, que apresentaram as maiores 

elevações das cifras investigadas. A AU Jundiaí elevou seu grau de diversidade da oferta de 

comércio e serviços de um patamar de 0,755 em 2006, para 0,786 em 2016, enquanto que a 

AU Piracicaba passou de 0,798 para 0,826, no mesmo período. A AU Jundiaí também 

apresentou o maior ritmo de crescimento do número de empregos formais, com aumento de 

61,8%, durante o período analisado, elevando sua participação no total do estado, de 1,4% 

para 1,7%. Em seguida, aparece a RM de Sorocaba, com crescimento de 51,9% no mesmo 

período, passando de 2,8% para 3,1% do total do estado, de 2006 para 2016. 

As informações sobre o grau de diversidade da oferta de comércio e serviços, 

complementadas com os dados de emprego formal nestes setores, para as principais 

aglomerações urbanas do estado de São Paulo, demonstram que desempenham funções 

semelhantes no que se refere à centralidade exercida em suas respectivas áreas de influência. 

Salienta-se, contudo, que os diferenciais de volume do emprego apontam para a ocorrência de 

dinâmicas econômica e demográfica distintas. 

A este respeito, quando se observa exclusivamente os centros urbanos pertencentes à 

RIC, o indicador aponta para a posição relativa de cada cidade coincidindo com os níveis de 

hierarquia adotados para este trabalho. Com efeito, o município de Campinas despontava 

como o único desta região que apresentava grau de diversidade da oferta de comércio e 

serviços superior a 80% do número total de classes possíveis, com 0,862 no ano de 2016 

(Figura 5.2). O dado reforça o papel central do núcleo desta rede, em que pese os efeitos do 
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processo de aglomeração, no qual a ACP de Campinas e a RMC apresentaram indicadores 

ainda maiores, conforme já demonstrado. 

 

 

Figura 5.2 – RIC: grau de diversidade da oferta de comércio e serviços, 2016. 

Fonte: RAIS/MTE, 2016. Elaboração própria. 

 

O município de Piracicaba (Capital Regional C), com grau de diversidade de 0,771, 

em 2016, aparece em segundo lugar neste quesito. Em seguida, aparecem Indaiatuba (0,713), 

Americana (0,706) e Limeira (0,700), sendo que os dois primeiros fazem parte da ACP de 

Campinas. Já o caso de Limeira, junto com Rio Claro (0,673), que aparece em seguida, 

reforça a posição dos Centros Sub-regionais dentro desta rede urbana. Destacam-se, ainda, 

entre os maiores indicadores, os casos de Bragança Paulista (0,645) e São João da Boa Vista 

(0,621) – Centros Sub-regionais –, além de Valinhos e Sumaré, com 0,654 e 0,612, 

respectivamente, pertencentes à ACP de Campinas. Completa a lista dos casos com mais de 

60% do total de classes de atividades terciárias o município de Mogi-mirim, com 0,615 para o 

ano de 2016, cuja classificação como Centro Local na hierarquia urbana indica uma dinâmica 

diferenciada. 
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No outro extremo, foram identificados 51 municípios com indicador inferior a 0,400, 

dos quais sete faziam parte da RMC. Destacam-se, entre estes, três municípios: Monte Mor, 

com 0,339, Pedreira (0,388) e Cosmopólis (0,398), que faziam parte da ACP de Campinas. Os 

demais
35

 foram classificados como Centros Locais, reforçando ainda mais o seu papel dentro 

da rede de cidades e da região metropolitana. Os menores valores foram encontrados para os 

casos de Albertina-MG e Mombuca-SP, com 0,067 em ambos os casos. 

Já em termos do número total de vínculos ativos em atividades de comércio e serviços, 

dentro da RIC, os dados variaram de um mínimo de 279 postos de trabalho em Albertina-MG, 

e 339 em Toledo-MG, no ano de 2016, até 342,6 mil vínculos em Campinas, no mesmo ano 

(Figura 3). Nessa hierarquia, Piracicaba aparece como o segundo, com 79,9 mil postos de 

trabalho no setor terciário, sucedido por Limeira (49 mil), Americana (46 mil) e Indaiatuba 

(43 mil), respectivamente. Com efeito, os dados reforçam a distância de Campinas em relação 

aos seus pares, concentrando 30,9% dos empregos formais nesses setores, para o ano de 2016, 

com Piracicaba, em segundo lugar, respondendo por apenas 7,2%.  

A Figura 5.3 indica o sentido em que o emprego nestas atividades se distribui 

espacialmente por esta rede de cidades. Denota-se um eixo que parte de Campinas, em 

direção a Piracicaba, passando por Americana e Limeira, e subindo em direção a Rio Claro, 

Araras e Mogi Guaçu. Além deste, destaca-se, principalmente, o entorno de Campinas, como 

os municípios de Indaiatuba, Valinhos, Hortolândia, Paulínia, Sumaré e Santa Bárbara 

d’Oeste. 

Reforçam a análise os dados de variação do emprego formal durante o período 

analisado, tanto em termos percentuais como em variação absoluta. Se, por um lado, os dados 

analisados anteriormente apontam para a liderança dos principais núcleos da região, em 

termos da oferta de comércio e serviços, por outro, na Figura 5.4 pode-se observar que a taxa 

de crescimento do emprego formal nestes setores foi maior nos municípios mais periféricos 

desta rede. Por sua vez, dentro da RMC nota-se que o crescimento nos municípios situados no 

entorno de Campinas foi bem mais acelerado do que o do núcleo desta rede, demonstrando 

um movimento de desconcentração do emprego em direção aos demais municípios da região 

metropolitana. 

Verificou-se na RIC que cinco municípios tiveram redução do número de empregos 

formais no setor terciário, dentre os quais se destacam Morungaba e Santo Antônio de Posse, 

                                                           
35

 Os Centros Locais que faziam parte da RMC registrados com baixo indicador de diversidade da oferta de 

comércio e serviços foram: Engenheiro Coelho (0,226), Morungaba (0,232), Holambra (0,327) e Santo 

Antônio de Posse (0,355). 
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por pertencerem à RMC e, portanto, apresentarem dinâmica bastante diversa do restante da 

região metropolitana neste quesito. O caso de Morungaba chama a atenção pela extensão da 

queda, com redução de mais de 80% do número de vínculos ativos nestes setores, equivalente 

a uma perda de 16,6 mil postos de trabalho. Monte Alegre do Sul apresentou redução de 

26,7% durante o período analisado, sendo sucedido por Santa Maria da Serra (-25,9%), Águas 

de São Pedro (-20%) e Santo Antônio de Posse (-6,2%). 

 

 

Figura 5.3 – RIC: número total de vínculos ativos formais em atividades de comércio e 

serviços, 2016. 

Fonte: RAIS/MTE, 2016. Elaboração própria. 

 

Em sentido oposto, quatro municípios apresentaram crescimento superior a 100%, 

mais do que dobrando o número de postos de trabalho nestes setores. Destaca-se o caso do 

município de Extrema, em Minas Gerais, com aumento de 131,9%. Em seguida, aparecem 

Lindoia-SP, com 120,6%, Itapeva-MG (113,8%) e São Sebastião da Grama-SP (104,5%). 

Outros 26 municípios apresentaram crescimento situado entre 50% e 100%, com destaque 

para os casos dos municípios metropolitanos, sob a liderança de Engenheiro Coelho (87,8%), 

Valinhos (84,3%), Indaiatuba (83,2%) e Monte Mor (79,3%). 
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Figura 5.4 – RIC: crescimento relativo do número de vínculos ativos formais em 

atividades de comércio e serviços, 2006 a 2016. 

Fonte: RAIS/MTE, 2006-2016. Elaboração própria. 

 

As informações da Figura 5.5, no entanto, demonstram que, em termos absolutos, os 

maiores níveis de crescimento se dão nos principais núcleos desta rede de cidades. Com 

efeito, o município de Campinas apresentou um aumento de 104,2 mil postos de trabalho nos 

setores de comércio e serviços, entre os anos de 2006 e 2016, sendo tal aumento bastante 

superior ao das demais unidades analisadas. O município de Piracicaba, com o segundo maior 

crescimento, apresentou um acréscimo de 21,5 mil postos de trabalho nestes setores, no 

mesmo período. Em seguida, aparecem Indaiatuba (19,6 mil), Limeira (15,4 mil), Valinhos 

(13,7 mil), Sumaré (13,6 mil), Hortolândia (11,8 mil), Santa Bárbara d’Oeste (11,2 mil) e 

Paulínia (10,6 mil) completando o rol de municípios com crescimento superior a dez mil 

postos de trabalho nos setores de comércio e serviços. 

Entre os municípios que tiveram perdas, o caso mais evidente é o de Morungaba, 

conforme já mencionado. Os demais foram cifras em torno de -322 vínculos ativos no caso de 

Águas de São Pedro-SP e -191 em Santa Maria da Serra-SP. A maior parte dos municípios 

teve crescimento situado na faixa entre zero e cinco mil novos postos de trabalho em algum 

desses setores. Neste grupo, o menor crescimento coube ao município de Toledo-MG, com 
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acréscimo de apenas seis novos vínculos ativos, enquanto o maior coube ao município de 

Leme-SP, com 4,5 mil novos empregos. 

 

 

Figura 5.5 – RIC: crescimento absoluto do número de vínculos ativos formais em 

atividades de comércio e serviços, 2006 a 2016. 

Fonte: RAIS/MTE, 2006-2016. Elaboração própria. 

 

O levantamento empreendido nas seções anteriores, ao analisar o desempenho 

populacional e o nível de atividade econômica junto aos municípios pertencentes à área de 

influência de Campinas, além de se utilizar de alguns indicadores de centralidade, corrobora o 

sentido da hierarquia urbano-regional na área investigada, tal qual identificado pela pesquisa 

Regiões de influência das Cidades (Regic), do IBGE. Com efeito, o esquema de distribuição 

da atividade econômica por esta rede urbana revela o papel de liderança da Região 

Metropolitana de Campinas (RMC), ao mesmo tempo em que se destacam a forte integração e 

a interação com os demais centros urbanos, que desempenham seus papéis em seus 

respectivos níveis de hierarquia. Configura, portanto, um quadro interno de divisão espacial 

do trabalho do qual todo o conjunto regional se beneficia, em que pese o alto nível de 

concentração econômica e demográfica em seu núcleo principal.  
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Considerações finais: Problemas e Desafios 

Nestas considerações finais, vamos resumir aqueles pontos que chamaram mais a 

atenção e que dizem respeito aos problemas e desafios relacionados aos aspectos estruturais 

do desenvolvimento metropolitano de Campinas e da sua região. Do ponto de vista da Região 

Metropolitana de Campinas, é possível concluir que houve uma influência notável do ciclo de 

expansão, desaceleração e recessão, sendo este último processo mais difícil de discernir a 

partir dos dados do PIB de 2015 somente. Percebemos que a região está sob o efeito também 

de uma reestruturação econômico-espacial que ainda precisa ser discutida e analisada em 

termos de seus resultados, especialmente para qualificar a participação dos municípios nesse 

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

Dentre os objetivos a que nos propomos neste relatório, foram realizados: (a) 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 e no cenário de incertezas atuais; 

(b) uma análise desagregada dos principais setores da economia na RMC, e nos seus 

respectivos municípios, nos últimos 16 anos, para verificar perdas e ganhos de maturação e 

diversificação produtiva; e (c) um conjunto de diagnósticos setoriais nas unidades territoriais 

e nos municípios referentes a Indústria, Agropecuária e Serviços da RMC, levando em conta 

uma análise integrada da Região de Influência de Campinas. As dificuldades metodológicas 

com a construção dos indicadores referentes à caracterização da estrutura econômica da 

região e à participação dos municípios foram um esforço original da equipe para tentar 

traduzir fatores imbricados no complexo setorial-territorial do desenvolvimento da região. 

Quanto aos problemas do desenvolvimento regional, ressaltamos no início deste 

relatório que nossa hipótese era de que, no período 2000-2015, o processo de interiorização da 

indústria no estado de São Paulo — especialmente a que se dirigiu para a região de Campinas 

— pode ter sofrido efeitos negativos associados tanto a problemas conjunturais como 

estruturais. As razões disso, mostradas neste diagnóstico, estão tratadas parcialmente nos 

capítulos setoriais: refuncionalização do uso e ocupação do solo em áreas rurais, continuidade 

da descentralização da indústria mas com descontinuidades importantes no tecido industrial 

da região e espalhamento das heterogeneidades do terciário associado a perdas e ganhos de 

empregos formais nos diferentes municípios. Outras razões são tratadas de forma conjunta no 

último capítulo da análise integrada, no qual os dados indicam 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 



135 

 

serviços, para além das atividades industriais. Isso pode promover uma reestruturação 

econômica mais seletiva e pode modificar os padrões de uso e ocupação do solo: primeiro, 

tornando mais intensivo em termos de degradação ambiental e mais extensivo e precário em 

termos da inserção social através do emprego; segundo, ficando mais restrito em termos das 

atividades terciárias avançadas que detenham melhores condições logísticas de infraestrutura; 

e, terceiro, modificando a posição dos segmentos vinculados à propriedade do solo e à 

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

municípios dependa mais (ainda que não apenas e tão somente) da geração de renda da terra. 

Tais considerações são importantes porque, assim, podemos vislumbrar alguns dos 

novos desafios que se apresentam para a região. Dados os novos fluxos de mercadorias e 

serviços e as novas direções que a logística de infraestrutura interpôs à dinâmica 

local/regional da RMC, consideramos que os vetores econômico-espaciais de expansão e a 

maior intensificação das formas de uso e ocupação dos solos urbanos e rurais estão a exigir 

uma melhor definição por parte dos municípios de ações articuladas para enfrentar os 

problemas apontados e para produzir as soluções adequadas numa escala conscientemente 

metropolitana. A nova dinâmica urbana centrada em Campinas, dado o grau de diversidade e 

a centralidade que este município exerce, fortalece o seu comando na rede urbana e pode 

extrapolar ainda mais os limites metropolitanos oficialmente definidos, aumentando a 

atratividade para o entorno do núcleo e reconcentrando a renda regional. Isso pode ter 

implicações sociodemográficas e socioeconômicas importantes à medida que avançar a 

divisão social e territorial do trabalho, ou seja, o nível das especializações e o grau de 

diversificação da economia que mobilizam pessoas, mercadorias e meios.  

Portanto, para o equacionamento mais apropriado dos problemas e dos desafios que 

despontam, é necessário qualificar as ações municipais em torno de problemáticas comuns e 

da valorização de potencialidades locais e regionais que reforcem a integração, ainda que os 

fatores conjunturais e estruturais do ajustamento macroeconômico vigente no país, que 

reduziram os investimentos públicos e privados e aumentaram a precariedade do crescimento 

centrado em segmentos de baixa geração de valor/renda agregada, possam levar à 

desintegração econômica regional, ou seja, acabem tendo sentido contrário ao desejado. 
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