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Sugestões de espaços econômicos 



Crescimento econômico 

 
  

 

 

 
Gráfico - PIB total em milhões R$ a preços constantes 

(sem o  efeito da inflação, a preços de janeiro de 2015)  

PIB de Campinas em 

2014*: R$ 52,8 bilhões 

 

Taxa média de 

crescimento do PIB 

na cidade: 4%  

Fonte: SMDEST. Dados: IBGE 



 

 

 

 

Quadro - Estabelecimentos por setor econômico 

Fonte: ACIC/RAIS 

No final de 2013 foram contabilizados 3,3 mil novos 

estabelecimentos em Campinas, resultado do início da 

desburocratização na aprovação de novos empreendimentos 

84% 

Vocações econômicas 



Vocações econômicas 

Quadro - Setores que mais arrecadam 



 

 

 

 

• Conhecimento da vocações econômicas fortalece o que a 

cidade tem de melhor e ajuda no processo de 

regularização de empreendimentos hoje existentes bem-

sucedidos no que tange à sustentabilidade 

 

• Reforça-se a necessidade de atenção às seguintes 

vocações econômicas do território:  

• Turismo de negócios; 

• Logística; 

• Ciência, Tecnologia e Inovação; 

• Agronegócio; 

• Defesa 

Vocações econômicas 



Vocações das áreas rurais 
Carlos Gomes: psicultura, 

ranicultura, plantas 

fitoterápicas, aspargos e 

turismo rural 

 

Anhumas: 

oleaginosas, frutas 

(banana, caqui, 

manga), hortaliças e 

orgânicos  

Sousas e Joaquim 

Egídio:  gado, café 

e turismo rural e 

orgânicos 

Chácaras Aveiros: 

hortaliças e figo 

Pedra Branca, Reforma Agrária 

e Descampado: goiaba e figo para 

exportação, laranja kincan, 

acerola, uva, figo, banana etc. 
Friburgo e Fogueteiro: 

Frutas, grãos, hortaliças, 

suínos e gado de corte 

Campo Grande: 

bromélias e 

orquídeas para 

exportação 

Amarais: 

hortaliças e cana 

Barão Geraldo: hortaliças, 

legumes, frutas (manga e 

banana), hortifrutigranjeiro 

 

Fonte: Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, 2010 – 2013. 



 

 

 

 

• Campinas possui 15 Centros de P&D e 18 instituições de 

ensino superior 

• Na cidade existem cerca de 250 empresas de base 

tecnológica de alto potencial inovador 

• No processo de captação de investimentos, encontram-se 

gargalos de natureza espacial para o estabelecimento de 

empresas de alta tecnologia 

• Sugestão: ampliação da área da Ciatec (zona 18) e 

inclusão de atividades de ensino na nova propositura do 

plano diretor 

 

Ciência, Tecnologia e Inovação 



Ciência, Tecnologia e Inovação 

Fonte: Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, 2010 – 2013. 

CIATEC II 

Expansão 

(zona 18) 

Área atual Ciatec II 

Expansão 
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