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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL E TERRITÓRIO: O CAS O DOS 
MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS (SP)  
 
Claudete de Castro Silva VITTE1 

 
Considerações Iniciais 
 

O estudo de municípios de uma região metropolitana se justifica pela conjunção de 
potencialidades econômicas apresentadas, advindas do dinamismo da própria aglomeração 
e pela dimensão das carências sociais. 

A Região Metropolitana de Campinas (RMC), no interior do estado de São Paulo, 
foi instituída em 2000, é conhecida como uma área estratégica no mundo dos negócios. Os 
19 municípios que compõem a RMC são: Americana, Artur Nogueira, Campinas, 
Cosmópolis, Engenho Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, 
Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara D´Oeste, Santo Antônio de 
Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. 

A RMC é a segunda região mais importante do estado, sendo responsável por 9,1% do 
PIB paulista e é aquela que apresenta o maior PIB per capita regional entre as regiões 
paulistas. 

Apresenta um parque industrial diversificado, uma rede de comércio e serviços 
bastante dinâmica, com destaque na prestação de serviços em educação e saúde que serve a 
uma população de mais de 2.820.000 habitantes (Emplasa, 2009). Tem renda per capita 
relativamente alta e diversos municípios apresentam alto poder de consumo, resultando no 
segundo mercado paulista e o sexto mercado de consumo do país. Também é conhecida 
como um pólo de excelência em pesquisa cientifica e tecnológica. Esta região dispõe de 
moderna infra-estrutura produtiva, na qual se destaca o aeroporto de Viracopos e uma 
posição geográfica privilegiada.  

Sua agricultura é moderna e diversificada, com destaque para a produção de cana-
de-açúcar e laranja, mas também de frutas de mesa (como uva, figo, goiaba e outras).  

Mas, a RMC apresenta grandes contrastes e problemas sociais, típicos da realidade 
brasileira. Se, por um lado, é uma região com características econômicas que apontam para 
uma afluência, por outro, há diversos problemas sociais, destacando-se agregar alguns dos 
mais violentos municípios do estado de São Paulo (Sumaré, Hortolândia, mas também 
Campinas), sinalizando uma fratura social profunda. Assim, a Região Metropolitana de 
Campinas possui uma marcante segregação sócio-espacial, com municípios com diferentes 
perfis econômicos e sociais.  

O objetivo deste trabalho é apresentar e analisar algumas estratégias e ações de 
desenvolvimento econômico local dos municípios e da Região Metropolitana de Campinas 
no período de 2005-2008, apontando possíveis transformações na base produtiva local e 
assinalando os possíveis impactos espaciais, as transformações no território que tais 
estratégias provocaram ou vêm provocando. Foram selecionadas algumas estratégias entre 
um conjunto mais vasto pesquisado. Buscamos nesta oportunidade focar algumas ações e 
estratégias vinculadas a atividades industriais, com ênfase naquelas que privilegiam 
atividades produtivas e de inovação, que estão vinculadas à “vocação” tecnológica da 
região de Campinas. Na seqüência, procuramos discutir alguns aspectos intangíveis do 
desenvolvimento local. Entre eles, a busca pelo fortalecimento da imagem e identidade da 
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região, observando atividades com potencial de crescimento, muitas vezes tratadas pelos 
entes governamentais como “vocação” econômica, e a tentativa de construção de símbolos 
urbanos que visam diferenciar e marcar a localidade positivamente. Nas atividades 
terciárias, discutimos aquelas vinculadas às festas populares e aos circuitos turísticos nos 
quais participam alguns municípios da região. Por fim, procuramos vincular a atividade 
econômica com a dinâmica urbana e com o mercado imobiliário, buscando as 
manifestações concretas da valorização do espaço, resultante das ações de 
desenvolvimento local. 

Na metodologia de pesquisa foram efetuados levantamentos em diversos órgãos 
governamentais e instituições de pesquisa (Prefeituras Municipais, Agemcamp, SEADE, 
EMPLASA, associações industriais e comerciais etc.), mas a principal fonte de 
informações adveio da análise de levantamento feito nos jornais Correio Popular, de 
Campinas, de alguns jornais eletrônicos de divulgação de notícias e fatos da região e 
alguns outros jornais e revistas de grande circulação nacional, como a Folha de S. Paulo, 
com reportagens relativas à temática do desenvolvimento local. 

 
Breve caracterização econômica da Região Metropolitana de Campinas: a infra-
estrutura produtiva disponível e o potencial de consumo 

 
Um primeiro aspecto que marca positivamente a região de Campinas é sua infra-

estrutura produtiva e sua posição privilegiada que se constituem em importantes aspectos 
de logística. A infra-estrutura da Região Metropolitana de Campinas é considerada de 
excelente qualidade e sua localização é vista como estratégica, estando há cerca de 100 
quilômetros da capital e 166 quilômetros do porto de Santos (o município de Campinas 
sendo a referência). Possui um bom sistema viário e sua acessibilidade com relação a 
outras importantes regiões do país é viabilizada.  

Há também as ferrovias, sendo uma parte da malha operada pela Ferroban (Mato 
Grosso do Sul-Porto de Santos) e outra parte da malha é operada pela Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos, anteriormente denominada Estrada de Ferro Santos-Jundiaí.  

A Hidrovia Tietê Paraná tem sua porta de entrada no município de Piracicaba, 
município da Região Administrativa de Campinas. A região também é servida pelo 
gasoduto Bolívia-Brasil. 

Outro aspecto que atrai investimentos é o tamanho do mercado consumidor da região 
como um todo, pois Campinas polariza em sua região administrativa 90 municípios, com 
uma população de 5.916.224 habitantes em 2005 (cf. Governo do Estado de São 
Paulo/Secretaria de Economia e Planejamento, 2007). 

Com uma posição de destaque no cenário econômico brasileiro, seu PIB (Produto 
Interno Bruto) regional de cerca de R$ 58,06 bilhões em 2005 vem crescendo recentemente 
acima da média nacional. Campinas tem o 11º maior PIB municipal do país (R$ 20,6 
bilhões) e cinco outros municípios do aglomerado metropolitano estão entre os 100 
maiores: Paulínia (6,4 bilhões, 45º lugar), Sumaré (R$ 4,8 bilhões, 64º lugar), Americana 
(RS 4,3 bilhões, 72º), Indaiatuba (R$ 3,4 bilhões, 90º) e Jaguariúna (R$ 3,0 bilhões, 95º). 
(cf. IBGE apud Correio Popular, 20/12/07) 

O Atlas do Mercado Brasileiro, divulgado pelo jornal Gazeta Mercantil, listou as 
300 cidades de maior renda familiar do Brasil, considerando o aumento do Índice de 
Potencial de Consumo (IPC), o crescimento da população, o PIB (Produto Interno Bruto) 
municipal, as operações bancárias e de crédito, a criação de empresas, os licenciamentos de 
veículos e o incremento dos gastos sociais por habitante, considerando saúde, saneamento, 
educação, habitação e ciência e tecnologia. Observa-se que alguns dos dezenove 
municípios que compõem a RMC sobressaem-se: Paulínia, Indaiatuba, Vinhedo, Valinhos, 
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Sumaré Campinas, Hortolândia, Santa Bárbara d´Oeste, Americana e Itatiba. Paulínia ficou 
em primeiro lugar, sendo considerado o mais dinâmico do país, além de possuir a segunda 
maior renda per capita do estado. 
 Outro indicador nacional importante é o do PIB per capita. Também há municípios 
da RMC que estão entre os cem maiores neste quesito, segundo o IBGE: Paulínia (7º), 
Jaguariúna (14º), Vinhedo (59º) e Holambra (68º), mas, com exceção de Jaguariúna, as 
demais cidades já tiveram, no passado, melhores colocações. (cf: Correio Popular, 
20/12/07 e www.rubensribeiro3.blogspot.com, 2008) 

O setor de serviços corresponde a 37,2% do PIB total da RMC, tendo crescimento 
acima da média nacional entre 1996 e 2006. Assim, há uma tendência mundial que se 
repete na região que é do crescimento dos serviços em relação a outros segmentos.  

Para a Acic (Associação Comercial e Industrial de Campinas), os serviços podem 
ser vistos como a segunda “vocação” da região, já que a indústria ainda lidera a atração de 
investimentos, ao lado da ciência e tecnologia, ainda que este estudo do IBGE mostre que a 
maior força da riqueza regional é o setor de serviços, que produziu R$ 27,7 bilhões, 
enquanto que a indústria produziu R$ 18,6 bilhões e a agropecuária foi responsável por R$ 
265,2 milhões em 2005. Considere-se também que o setor terciário congrega mais da 
metade dos trabalhadores no aglomerado metropolitano. 

Nos serviços destacam-se os de tecnologia (serviços produtivos) e de distribuição. 
A região, tomando o município core como referência, é uma área importante de 
distribuição por via aérea (possui o importante aeroporto de Viracopos), rodoviária (é 
entroncamento de rodovias modernas) e ferroviária. Por isso, principalmente o município 
de Campinas, atraiu investimentos na área de logística. A tecnologia, por sua vez, e em 
especial as TICs (tecnologias de informação e comunicação) compõem um suporte aos 
serviços e outras atividades. Como a região possui importantes universidades e centros de 
tecnologia e pesquisa é uma atividade que é referência no país. 

Uma característica das atividades econômicas é o destaque do município na oferta 
de serviços especializados e atividades comerciais. Conforme é explicado em Wilson Cano 
e Carlos Antonio Brandão, 
 

Campinas assegurou escala para atividades [tais] como uma grande rede de serviços bancários, 
hospitais regionais e serviços médicos especializados, comércio de grande porte e comércio 
especializado, shopping centers, serviços pessoais diferenciados etc. Importante também é a 
existência de grandes universidades e centros nacionais e estaduais de pesquisa e 
desenvolvimento, com capacidade para desenvolver produtos, processos de trabalho e serviços 
tecnológicos de apoio à atividade industrial e à pesquisa (cf. W. Cano & C.A. Brandão, 2002: 
113). 

 

Estratégias de desenvolvimento local na RMC sob o enfoque produtivo e inovativo 
 

 
A perspectiva do enfoque produtivo 

 
Entre as estratégias tratadas sobre o enfoque produtivo, aquela mais discutida é dos 

arranjos produtivos locais (APLs). Com relação aos APLs da RMC, primeiramente, deve-
se explicitar o que se está compreendendo e considerando como esta ação de fomento a 
economia local. Assim, a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo considera 
que os APLs são sistemas locais de produção (clusters), entendidos como aglomerações 
regionais de empresas que atuam em atividades similares ou relacionadas, geralmente com 
a presença de empresas líderes que podem disseminar conhecimentos de organização para 
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transmissão às outras empresas. Detectadas certas características para a constituição do 
APL, o Programa de Arranjos Produtivos Locais Paulistas procura estimular os 
participantes para que foquem suas vendas para exportação, com melhoria no sistema de 
preço e com o incentivo para a certificação dos produtos. São vários os APLs do estado de 
São Paulo; os que estão contidos na RMC são: 

 
- equipamentos médicos em Campinas; 
- produção de flores em Holambra; 
- tecnologia de informação (TICs) em Campinas e 
- móveis em Itatiba e 
- têxteis em Americana e região (cf.www.desenvolvimento.sp.gov.br/programas/apls, 

2007). 
 
Esses são os APLS reconhecidos e apoiados pela Secretaria de Desenvolvimento do 

governo do estado de São Paulo. É possível que algumas outras atividades econômicas 
possam ser vistas como atividades potenciais para se transformar em novos APLs na RMC, 
sendo também necessário discutir o alcance, mas também os limites dessa estratégia de 
desenvolvimento local, dando voz aos principais agentes e sujeitos dessas ações, tarefa que 
ficará para outra oportunidade. 

Quanto aos distritos industriais (DI), há poucas informações disponíveis nos sites das 
prefeituras da RMC.  A Fundação Seade e a Agemcamp apresentam um levantamento 
desta informação no sítio eletrônico da Agemcamp, conforme o quadro abaixo. 

 
Quadro 1: Existência de Distritos Industriais e sua Rede de Infra-estrutura 
Região Metropolitana de Campinas 
2007 
 

Municípios 
Total de 
distritos 

Distritos com 
lotes disponíveis 

Rede de Infra-Estrutura 

Abastecimento de 
água 

Esgoto sanitário Energia elétrica Telefonia Cabeamento de 
fibra ótica 

Transporte 
público municipal 

Acesso às 
ferrovias 

Acesso direto ao 
aeroporto 

Depósito 
alfandegado 

Americana - - - - - - - - - - - 

Artur Nogueira 2 2 Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Não Não 

Campinas 1 1 Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Sim Não 

Cosmópolis 1 1 Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Não Não 

Engenheiro Coelho - - - - - - - - - - - 

Holambra1 - - - - - - - - - - - 

Hortolândia - - - - - - - - - - - 

Indaiatuba 1 1 Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Sim Não 

Itatiba 1 - Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não 

Jaguariúna - - - - - - - - - - - 

Monte Mor - - - - - - - - - - - 

Nova Odessa 7 7 Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Não 

Paulínia - - - - - - - - - - - 

Pedreira2 3 2 Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Sim Não 

Santa Bárbara d'Oeste3 4 2 Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Não Não 

Santo Antônio de Posse4 2 2 Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não 

Sumaré - - - - - - - - - - - 

Valinhos - - - - - - - - - - - 

Vinhedo 1 1 Não Não Sim Sim Sim Sim Não Sim Não 

 

Fonte: Fundação Seade, Pesquisa sobre Ações Municipais Pró Investimento.. Citado em www.agemcamp.sp.gov.br, 2009. 
(1) - O município de Holambra não respondeu a pesquisa. 
(2) - Somente um dos distritos industriais com lotes disponíveis possui cabeamento de fibra ótica. 
(3) - Nenhum dos distritos industriais com lotes disponíveis possui cabeamento de fibra ótica e apenas um deles é atendido por transporte público municipal. 
(4) - Somente um dos distritos industriais possui cabeamento de fibra ótica. 

 
Além de ser um importante tipo de assentamento que altera a forma como o espaço é 

produzido e organizado no contexto urbano, os distritos industriais provocam impactos não 
só espaciais, mas também econômicos para os municípios, pois sua implantação pode gerar 
novos empregos, cabendo considerar de quais tipos, bem como se ajudaram a melhorar a 
arrecadação, o que geralmente não acontece por muitos anos, pois esses DIs são sempre 
concebidos tendo um “pacote” de isenções fiscais de base local como acessório. Sua 
instalação permite também questionar quanto custou em média cada emprego gerado; se 
seu efeito sobre a economia urbana foi no geral positivo e se o entorno sofreu grandes 
alterações com mudanças no mercado imobiliário, na acessibilidade e na geração de 
atividades econômicas terciárias complementares. Como são muitos casos, não foi possível 
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investigar essas importantes e possíveis conseqüências da implantação de distritos 
industriais.  
 
A perspectiva do enfoque inovativo 

 
Considerando o enfoque baseado na inovação, ressalta-se o papel dos meios inovadores 

e dos sistemas locais de inovação. No caso da RMC, o seu pólo tecnológico pode ser 
incluído nesta caracterização. 

O pólo tecnológico de Campinas foi consolidado no governo de Franco Montoro 
(1983-1987) com o programa Cedin (Centro de Desenvolvimento de Indústrias Nascentes), 
que previa a instalação de quatro centros tecnológicos no estado: São Carlos, Campinas, 
São José dos Campos e Ribeirão Preto. Esse programa objetivava incentivar a utilização de 
tecnologias geradas em instituições de pesquisas brasileiras e facilitar o surgimento de 
tecnologias nacionais. Foi neste contexto que o pólo tecnológico começou a se firmar 
como realidade. O governo paulista visava contribuir para o desenvolvimento regional, a 
geração de empregos e a descentralização das atividades produtivas por meio da instalação 
e fomento de pólos tecnológicos. (cf. C.C. Silva, 1993). 

Na atualidade, a Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado de São Paulo 
tem um programa de parques tecnológicos. Nas últimas décadas os pólos paulistas 
desenvolveram-se ao “sabor do vento”. Mas, o governo paulista a partir do PPA 2004-2007 
propôs a implantação de parques tecnológicos no território paulista, como instrumento e 
como locus para a atração de empresas de base tecnológica, com a irradiação de inovação 
nas áreas de influência dos parques, assegurando, assim, o desenvolvimento da indústria 
intensiva em conhecimento no estado de São Paulo. Não cabe aqui apontar no que a etapa 
atual diferencia do passado, pois permanecem os pólos já tradicionais do estado, os 
mesmos pólos de São Carlos, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Campinas e mais o de 
São Paulo, cabendo ao parque de Campinas priorizar o setor de tecnologia de informação. 
 
A alta tecnologia: o papel estatal na construção de uma “vocação” na RMC 

 
Uma das mais fortes marcas distintivas da RMC e seu município-core é ser um pólo 

tecnológico, que foi constituído nos anos 1970; teve o início de sua consolidação a partir 
dos anos 1980 e hoje conta com dois parques que ocupam uma área de mais de oito 
milhões de metros quadrados, o que o coloca como o maior do Brasil em área bruta. É 
considerado o “Vale do Silício” brasileiro em comparação aos centros produtores dos 
EUA.  

Sua produção corresponde a 15% do PIB de Campinas e região e nele se localiza 
importantes empresas e renomados centros de pesquisas, além da Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas). Os setores que mais vêm recebendo investimentos são os de 
telecomunicações, informática, químico e farmacêutico. (cf. Gazeta Mercantil, 09 de abril 
de 2007). Este pólo abriga instituições de pesquisa como o Laboratório Nacional de Luz 
Síncroton e o CPqD (Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento), além de cerca de 
30 empresas nacionais e multinacionais predominantemente na área de tecnologias de 
informação e comunicação (cf. E. Grizendi, 2007:40-41). 

Até 2010 são esperados investimentos superiores a R$ 1 bilhão, conforme cálculo feito 
pela Ciatec (Companhia de Desenvolvimento do Pólo de Alta Tecnologia de Campinas), 
empresa ligada à Prefeitura de Campinas. 

A Prefeitura Municipal de Campinas oferece incentivos fiscais para as empresas de alta 
tecnologia, destacando-se: redução da alíquota do ISS (Imposto Sobre Serviços), da base 
de cálculo do ITBI (Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos), do IPTU (Imposto Predial e 
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Territorial Urbano). Tais descontos podem chegar a 50% do valor dos tributos, definido em 
lei de acordo com a classificação da empresa, o que depende do número de funcionários, 
grau de formação deles e outros critérios. 

O Parque I está situado junto a Rodovia D. Pedro I, km 104, próximo da rodovia 
Anhangüera, dos Amarais e Bandeirantes, bem como do ramal ferroviário da Fepasa.  
Assenta-se em uma gleba de 73 hectares, com infra-estrutura instalada. Está dividido em 
49 lotes com áreas entre 4.000 e 23.000 m². Desses, 15 lotes já foram comercializados. Seu 
diferencial é a localização privilegiada para facilitar a logística de transportes. 

Já o Parque II localiza-se entre a Unicamp e a PUC de Campinas, nas proximidades da 
rodovia SP 340 (Campinas-Mogi Mirim), bem próximo da rodovia D. Pedro I. Assenta-se 
em uma gleba de 8.000.000 m². Entre seus condôminos encontram-se diversas empresas 
tecnológicas, alguns institutos de pesquisa e a Facamp (Faculdades de Campinas). Ele 
abriga o LNLS (Laboratório Nacional de Luz Síncroton) o CenPRA (Centro de Pesquisas 
Renato Ascher) e o CPqD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações) 
e também algumas empresas como a Ci&T. 

De acordo com o novo Plano Diretor de Campinas, esta área que está localizada na 
Macrozona 3, área de urbanização controlada que permite a criação de eixo empresarial,  
de eixo tecnológico, sendo também área de preservação ambiental, de suporte habitacional, 
de hotelaria e convenções e para esporte e lazer (cf. www.ciatec.org.br, 2007). 

Os arredores desses dois Parques são áreas bastante valorizadas pelo mercado 
imobiliário. O Parque I deve receber em poucos anos um aporte de mais de R$ 400 
milhões, depois de quase uma década de poucos investimentos, sendo o último a instalação 
da Facamp (Faculdades de Campinas) em 2000. Este Parque deve receber nos próximos 
anos quatro novas empresas: Centro de Pesquisas Avançadas Wernher Von Braun, Natura 
Inovações, Instituto Eldorado e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia de 
Informação do Exército, ocupando cerca de 800 mil m², em um total de 7 milhões de m². 
Segundo o jornal Correio Popular a nova lei de incentivos fiscais, o novo Plano Diretor, 
que busca ampliar a vocação logística de Campinas, a própria melhoria na infra-estrutura 
local, impulsionaram esse florescer do Parque I (cf. Correio Popular, 31 de agosto de 
2007).  

Assim, o trecho da Rodovia D. Pedro em Campinas, compreendido entre o trevo do 
distrito de Sousas a o entroncamento com a Rodovia Anhangüera, é considerado como um 
dos eixos de maior expansão e valorização imobiliária na RMC, com forte demanda e 
rápida valorização (cf. Correio Popular, 31 de agosto de 2007). 

 
Desenvolvimento local e algumas atividades terciárias atrativas de consumo na RMC: 
Os símbolos urbanos e as festas populares 

 
Campinas e sua região metropolitana possuem um setor terciário que pode ser 

considerado dinâmico e moderno, centro de uma região de economia próspera. Assim, o 
aglomerado da região metropolitana de Campinas é um local privilegiado para estudo 
sobre a modernização do consumo e do desenvolvimento de algumas atividades terciárias 
que provocam impactos no espaço urbano, na vida cotidiana e que apresentam uma 
vinculação com o desenvolvimento local. 

Um assunto que tem mobilizado algumas discussões afeitas ao debate do 
desenvolvimento local na RMC refere-se à necessidade da construção ou do fortalecimento 
de uma marca de identidade para Campinas e região, que possa ter apelo e força para 
efetivar investimentos, atrair empresas, negócios, turistas e serviços que tragam benefícios 
para a região e para a população.  
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O que se está entendendo por uma marca é um sinal distintivo que identifique produtos 
e serviços análogos. Alguns especialistas em marketing privado e público foram 
consultados pelo jornal Correio Popular e afirmam que o nome de Campinas não é muito 
lembrado. Portanto, é necessário construir a marca, mas isso exige tempo e investimentos. 
É preciso também determinar o público-alvo que se quer atingir, distinguindo atributos 
para serem colocados na marca.  

A divulgação intensa tende a valorizar a marca. Por isso, o Convention & Visitors 
Bureau de Campinas e a Fundação Fórum Campinas que reúne onze instituições de 
pesquisa da região, buscam firmar o nome da cidade-pólo como a Capital Nacional da 
Ciência e Tecnologia como a marca a ser explorada. Para o Convention & Visitor Bureau 
nem seriam necessários grandes investimentos e sugere a implantação de um marco urbano 
que facilite essa identificação, como, por exemplo, a construção de um portal ou pórtico na 
cidade que identifique a cidade como a capital nacional de tecnologia (cf. Correio Popular, 
14/07/06).  Diversos portais vêm sendo implantados em muitas localidades, como parte de 
planos turísticos e mesmo por uma questão de segurança. No caso da RMC, seis 
municípios já possuem pórticos e outros seis planejam instalá-los. O problema é que 
muitas vezes eles possuem um padrão estético de gosto discutível. 

Sumaré, Paulínia Holambra, Vinhedo, Indaiatuba e Valinhos possuem portais em 
algumas das entradas dos municípios, sendo que o de Holambra e o de Indaiatuba exercem 
a função de posto de informações turísticas. Por sua vez, Campinas, Jaguariúna, Santo 
Antônio de Posse, Nova Odessa, Engenheiro Coelho, Americana e Artur Nogueira 
planejam instalar portais. Para Campinas estuda como possibilidades marcar a cidade como 
pólo tecnológico, mas também vincular a cidade à música, por ser a terra natal de Carlos 
Gomes, o principal compositor erudito do Brasil. 

O caso mais controvertido de portais é o de Paulínia. O município possui quatro 
portais. São imensas estruturas de vidro, de lona, de metal e concreto que foram nomeados 
de medieval, futurista, colonial e harmonia, neles funcionando postos da guarda municipal. 
Mas a qualidade estética é bastante criticada por urbanistas. (cf. Correio Popular, 07 de 
outubro de 2007) 

Uma reportagem do jornal Valor Econômico2 comenta, de forma bem humorada: “é 
coisa de desenho animado. Quem entra em Paulínia, uma das cidades mais ricas de São 
Paulo, dá de cara com um pórtico de torres medievais habitadas por armaduras. Passado o 
susto, encontra uma avenida limpa e de mato aparado e, mais à frente, um coreto ornado 
com rendas em uma pracinha florida”. 

Em seu livro The urban experience, publicado em 1989, David Harvey coloca mais 
explicitamente a questão do consumo em contexto de competição entre cidades e regiões. 
O que está em questão são investimentos para atrair consumidores, fomentar o consumo, 
melhorar a qualidade de vida e do meio urbano, valorizar o espaço, fazer inovações 
culturais e dispor de atrativos de consumo e entretenimento.  

David Harvey considera que inovações culturais (festivais e eventos culturais, 
artísticos, exposições); atrativos de consumo (centros de convenções, shoppings centers, 
marinas, praças de alimentação exóticas) e atividades de entretenimento (estádios, parques 
temáticos, espetáculos temporários ou permanentes, feiras) influenciam na centralidade da 
economia de bens simbólicos, reforçando estilos de vida, diversificando as ofertas de 
consumo, promovendo espaços de consumo e de lazer (cf. D.Harvey, 1996: 54-55). Podem 
ser trunfos que reforçam a distinção de uma dada localidade e jogam papel importante na 
atração de investimentos, afetando a dinâmica econômica local, os territórios e a 
sociedade. 
                                                 
2 Esta reportagem foi reproduzida no jornal eletrônico www.paulinianews.com.br em 18 de setembro de 
2007. 
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As festas populares são importantes eventos que marcam alguns municípios e a própria 
região. A mais importante das festas na região é a Expoflora, mas também são muito 
importantes os rodeios. 

A Expoflora, a festa das flores, ocorre desde 1981 no início da primavera na Estância 
Turística de Holambra3, colonizada por holandeses católicos que vieram para o Brasil no 
final da década de 1940. É conhecida nacionalmente como a Cidade das Flores e tem sua 
economia baseada na agropecuária, em especial produção de flores e no turismo. Esta festa 
tem muitas atrações, como uma mostra de arranjos florais, atrações culturais, dança e 
gastronomia. De fato é a maior festa de plantas e flores da América Latina.  

O município é o principal centro de comercialização de flores e plantas no Brasil, 
que segue o sistema holandês de venda por meio de pregão eletrônico. A Cooperativa 
Velling Holambra é responsável por cerca de 40% do mercado nacional de flores e plantas 
ornamentais, concentrando 300 empresas fornecedoras que atendem mais de 20 mil pontos 
no varejo e possui 550 clientes, geralmente se relacionando com atacadistas e 
hipermercados produtores. (cf. Correio Popular, 09 de novembro de 2006)   

Essa forte marca da economia local deriva para outros eventos entre os quais se 
destacam a Garden Fair (Tecnologia em Jardinagem e Paisagismo) a Hortitec (Feira 
Tecnológica de Horticultura) e o Enflor (Encontro Nacional de Floristas). (cf. 
www.aceholambra.com.br, 2008) 

 É um evento que movimenta um grande público, cerca de 300 mil pessoas, sendo 
que 30% pernoitam na região. É um público variado, mas com sensível presença de 
aposentados e pessoas de terceira idade.  

Em suma, a Expoflora tem forte impacto no terciário regional, irrigando também o 
turismo do Circuito das Águas, o movimento dos shoppings centers, de restaurantes e a 
ocupação de hotéis, principalmente os de perfil econômico nos três ou quatro finais de 
semana quando a festa acontece. 

Outras festas têm forte impacto na dinâmica econômica local. É o caso da Festa do 
Peão Boiadeiro de Americana e o Rodeio Internacional de Jaguariúna. 

 A Festa do Peão de Americana, com seu rodeio, iniciou-se em 1987, por iniciativa 
do Clube dos Cavaleiros de Americana, cujos membros cultivam tradições do mundo rural 
e participam de diversas romarias pelo interior do país, e do locutor de rodeios, o Zé do 
Prato4. É um evento que ocorre no mês de junho e atrai por volta de 350 mil pessoas em 
dez dias de atrações.  

Foi pensada como uma festa para promover o município e para ajudar instituições 
de caridade. É uma festa que demanda uma grande estrutura, com importantes 
patrocinadores. A arena de rodeio de Americana é considerada a maior da América Latina 
e se localiza no Parque de Eventos do Clube de Cavaleiros. Na festa anualmente tem a 
presença de artistas populares famosos, em especial do gênero sertanejo e do pop nacional. 
Possui um tradicional desfile de cavaleiros, o maior do estado de São Paulo: com mais de 
quatro mil cavaleiros, bois, charretes e troles e tenta manter um vínculo com a 
religiosidade e tradição da cidade, com a montagem de uma pequena igreja, onde, antes da 
montaria, os peões e o público fazem suas orações. (cf. 
www.festadopeaodeamericana.com.br, 2008 e www.guiaviagemturismo.com.br, 2008) 

                                                 
3 Holambra é um dos 29 municípios paulistas considerados estâncias turísticas por cumprir determinados pré-
requisitos. Esses municípios dispõem de verba pública oriunda do orçamento estadual para a promoção do 
turismo local. 
4 O município de Americana, um dos maiores pólos têxteis do estado do São Paulo, teve seu nome originado 
da colonização feita por soldados norte-americanos vindos da Guerra de Secessão em meados do século XIX. 
(cf. www.guiaviagemturismo.com.br, 2008) 
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O Rodeio de Jaguariúna ocorre durante o mês de maio é também uma das maiores 
festas country do Brasil, realizada durante 10 dias no Complexo Red Park com público 
aproximado de 300 mil pessoas. É um evento que, pelo porte que não envolve apenas 
entretenimento. Irriga a economia local e regional com cerca de R$ 20 milhões. Outros 
setores como gastronomia, hotelaria e turismo se beneficiam do evento que gera renda 
local e aumenta a arrecadação. (cf. www.rodeiodejaguariuna.com.br, 2008)  

Similar à Festa do Peão e Americana, o Rodeio de Jaguariúna oferece diversas 
atrações, com destaque para os shows de música sertaneja e do pop/rock nacional, provas 
esportivas, praça de alimentação e outras diversões. 

É marcante em toda a região, bem como em várias outras regiões do estado de São 
Paulo a tendência do chamado estilo country-sertanejo. É um estilo que reforça valores 
como o amor pela terra, a música que fala de paixão, em uma tentativa de combinação de 
traços da cultura genuinamente sertaneja ou caipira com a dos cowboys norte-americanos, 
resultando em um estilo rural em que valores e comportamentos invadem os centros 
urbanos do interior do país. Esses valores são resgatados pela mídia e auxiliam a 
movimentar um mercado milionário no qual sobressaem festas de rodeio, shows com 
artistas populares, em especial do estilo sertanejo-romântico, vendas de CDs, roupas e 
decoração a caráter. Alguns municípios da RMC, como Jaguariúna e Americana podem ser 
vistos como pólos country-sertanejo, assim como Ribeirão Preto e Barretos no estado de 
São Paulo. 

Com relação aos parques temáticos, o governo estadual vem estimulando a criação 
de diversos deles, sendo que em uma parte da Região Metropolitana de Campinas, entre 
Vinhedo e Itupeva, já existem o parque de diversões Hopi Hari e o parque aquático Wet 
n´Wild, atrações que tornam essa área da região conhecida como Orlando Caipira, em 
uma alusão à cidade da Flórida. O parque aquático Wet n´Wild foi instalado em 1998; tem 
capacidade para um público de sete mil pessoas/dia e funciona nos meses de setembro a 
maio, aproveitando mais de 300 dias de sol por ano que fazem a fama da região. O parque 
de diversões Hopi Hari foi inaugurado em 1999, em área de 760 mil metros quadrados. (cf. 
www.campinas-região.com.br/campinas, 2008) 

O turismo rural também apresenta potencialidade, especialmente em Campinas, 
Americana e Sumaré, com várias fazendas históricas, em especial do período da economia 
cafeeira, algumas restauradas. Em algumas delas podem ser feitas visitações agendadas e 
outras funcionam como pousadas, havendo outros imóveis exercendo essa função, em 
especial nos distritos de Sousas e Joaquim Egídio, área de proteção ambiental de 
Campinas5.  

 
Desenvolvimento econômico local, nichos específicos da produção agropecuária na 
RMC – frutas e flores 
 

Há também uma importante atividade agrícola que pode ser explorada pelo turismo 
rural e que está inserida em um programa de certa envergadura que envolve o governo do 
Estado de São Paulo, instituições regionais e algumas prefeituras. São os circuitos 
turísticos. 

O setor agropecuário na RMC é moderno, diversificado e apresenta forte integração 
com complexos agroindustriais. Destacam-se a cana-de-açúcar, laranja, suinocultura, 
avicultura, horticultura, fruticultura e floricultura (cf. Seade/Sep, 2008:7). 

                                                 
5 A cerca de dez quilômetros da área central de Campinas, os distritos de Sousas e Joaquim Egídio se 
localizam em uma Área de Proteção Ambiental (APA) com 207 km² de extensão, o que equivale a 28% da 
área total de Campinas. 
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Em alguns municípios da RMC a fruticultura tem produção expressiva. Valinhos é 
o maior produtor do Brasil de figo roxo; os municípios de Vinhedo, Valinhos e Indaiatuba 
são produtores importantes de uva niágara rosada e Campinas é destacado produtor de 
goiaba branca. 

Os municípios nos quais a produção de frutas predomina, no geral apresentam 
pequenas propriedades, assim como aqueles de predomínio na produção olerícola, de 
forma que 87% das propriedades de Valinhos, 83% das de Vinhedo, 65% das de 
Indaiatuba, 54% das de Campinas e 50% das de Itatiba são propriedades com até 10 
hectares, baseadas na produção familiar (cf. V.L.F.S. Francisco & P.R. Silva, 2006). Desta 
forma, a chamada agricultura familiar, constituída de pequenos e médios produtores 
representa a maioria dos produtores rurais no Brasil, sendo que na RMC existem 
aproximadamente dois mil agricultores familiares (cf. Vanessa Pacheco. In: 
www.redatoronline.wordpress.com, 17 de dezembro de 2008). 

A despeito da intensa urbanização a região possui uma vasta área não urbanizada 
que sofre forte pressão do mercado imobiliário urbano para ocupação propriamente dita ou 
para reserva de valor.  

As municipalidades em suas legislações sobre uso e ocupação do solo e na 
definição de perímetro urbano encontram dificuldades em regular o uso do espaço e 
acabam falhando, de forma que à expansão urbana se soma a degradação socioambiental, 
já que muitas áreas incorporadas nem sempre são adequadas do ponto de vista de sua 
capacidade de suporte (cf. Z.A.I. Miranda, 2002:91-92).  

Segundo Vilma Gasques, o preço da terra na zona rural dobrou desde 1995 na 
RMC. Segundo o Instituto de Economia Agrícola, entre 1995 e 2008 o valor médio do 
hectare de terras em imóveis rurais com cultivo na região passou de R$ 12.815,82 para R$ 
25.723,14, de forma que a RMC possui um dos maiores valores por hectare no estado de 
São Paulo. A principal causa assinalada para a valorização das terras na zona rural é o 
boom imobiliário. Segundo esta reportagem a evolução de preço pode ser considerada 
normal, não um valor explosivo, mesmo porque em outras regiões como Araçatuba, Bauru, 
Botucatu e Ribeirão Preto houve um aumento relativamente maior. 

Enquanto o metro quadrado em área rural na região custa R$ 2,50; nas 
proximidades do shopping Galleria em Campinas custa mais de R$ 80,00. Segundo o 
presidente regional da Associação Estadual dos Loteadores (Aelo), Antonio Andrade, “em 
Campinas praticamente já nem existe mais áreas rurais que podem ser zoneadas, mas nas 
cidades da região isso é muito forte”.  

Entre os fatores considerados para um conjunto de atividades terciárias deve ressaltar 
as atividades turísticas como opção de geração de emprego e renda. Uma das estratégias 
vinculadas às atividades turísticas e que tem alcance regional é a proposta da constituição 
de circuitos turísticos patrocinadas pelo governo paulista.  

Alguns municípios da Região Metropolitana de Campinas participam de alguns 
circuitos, em especial o Circuito das Águas (que visa fomentar o turismo), o Circuito das 
Frutas (visando o turismo e agronegócios) e o Circuito de Ciência e Tecnologia, entre 
outros. Neste trabalho serão comentados os Circuitos das Águas e o das Frutas6.  

                                                 
6 O Circuito Turístico de Ciência e Tecnologia é formado pelos municípios de Campinas, Hortolândia, 
Indaiatuba, Jaguariúna, Limeira, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d´Oeste e 
Sumaré, de modo que só os municípios de Limeira e Piracicaba não pertencem a RMC. Este circuito visa 
“imprimir aos municípios a marca da ciência, da tecnologia e da inovação, difundindo este conceito por meio 
do turismo; o objetivo do circuito é atrair novos investimentos e criar oportunidades, caracterizando a região 
como pólo científico e tecnológico e potencial modelo de desenvolvimento para o país”. É um circuito 
voltado para empresários e menos para turistas de lazer. (cf. www.campinas.sp.gov.br/comercio/circuito, 
2008) 
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Os circuitos ou roteiros constituem uma iniciativa que visa o incremento do turismo e a 
geração de trabalho e renda. Segundo Aline Teixeira et alii, 

 

os circuitos turísticos são utilizados como estratégias no processo de não uniformização dos destinos 
turísticos, já que através destes é possível destacar as características marcantes de cada localidade e é 
justamente este motivo que atrai maior número de turistas, a singularidade regional. [...] O circuito 
turístico [pode ser definido como] um conjunto de municípios de uma mesma região, com afinidades 
culturais, sociais e econômicas que se unem para organizar e desenvolver a atividade turística regional 
de forma sustentável, através da integração contínua dos municípios, consolidando uma atividade 
regional. (A. Teixeira et alii, s/d; J. Bolson apud Teixeira et alii, s/d) 

 

 Assim, o turismo vem sendo utilizado como uma atividade que impulsiona o 
desenvolvimento local. A pretensão é de fomentar o turismo como atividade econômica, 
em uma formatação de pacotes turísticos competitivos. Não só o governo paulista vem 
estimulando as atividades turísticas, mas também o governo federal e muitas 
municipalidades. No caso dos circuitos turísticos, sua constituição é vista como positiva 
para pequenos municípios com economia pouco dinâmica e com poucos recursos para 
investir, pois um município, ao se aliar aos municípios vizinhos, aumenta a escala e divide 
os custos, visando um turismo de alcance regional. 

O Circuito das Frutas congrega os municípios de Indaiatuba, Itatiba, Valinhos, 
Vinhedo, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba e Atibaia, sendo os quatro 
primeiros municípios da RMC. Este Circuito tem como atrativos diversos roteiros por 
fazendas produtoras de frutas e seus derivados e visitas a pontos de comercialização de 
artesanato local.  

Nestes municípios ocorrem também diversas festas tradicionais, a maioria nos 
meses de janeiro e fevereiro, que recebem por volta de um milhão de turistas ao ano, em 
especial em Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí (estes dois últimos não pertencem a 
RMC).  

Segundo o jornal Correio Popular essas festas podem ser consideradas uma 
reedição modernizada das antigas quermesses, acrescidas de novas atrações. Além de 
stands para a compra de frutas frescas e industrializadas, há disponíveis parques de 
diversões, praça de alimentação, exposições, apresentações culturais e atrações musicais 
populares. A festa do Figo de Valinhos é a mais conhecida e ocorre desde 1949, a Festa da 
Goiaba (Expogoiaba), também em Valinhos ocorre desde 1994 em Louveira e Jundiaí têm 
a Festa da Uva e há outras de menor porte. (cf. Correio Popular, 10 de janeiro de 2006) As 
maiores delas recebem visitantes de todo o Brasil, em especial de grupos de terceira idade 
(ou da melhor idade, com carinhosamente vem sendo chamado), ou seja, de aposentados e 
pessoas idosas. 

O município de Campinas vem insistindo na tentativa de participar deste circuito, 
mas o consórcio intermunicipal tem rejeitado o pedido, alegando que Campinas se destaca 
mais em ciência e tecnologia e não em produção de frutas, apesar de ter tradição agrícola. 
Em suma, para os membros do Circuito das Frutas, Campinas não é conhecida como uma 
cidade que produz frutas e sendo uma cidade com mais de um milhão de habitantes, 
Campinas é emissora de turistas para este Circuito e não receptora. (cf. Correio Popular, 16 
de novembro de 2007)  

O fato é que Campinas produz uma média de 21 toneladas de frutas por ano, muitas 
delas para exportação (goiaba, figo, laranja kincan, carambola, acerola, uva, figo banana, 
maracujá e pêssego) e se participasse do circuito seria o segundo maior produtor do 
consórcio, considerando a produção em toneladas e em valor. Mas a recusa, além de 
motivos políticos, tem a ver com o peso econômico de Campinas que certamente assumiria 
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uma hegemonia que não interessa aos demais participantes. Sendo Campinas um 
exportador de frutas, realmente o seu perfil foge em parte do perfil proposto pelo circuito, 
de ter nas atividades vinculadas às frutas um estímulo ao desenvolvimento local. 

O Circuito das Águas Paulista é composto pelos municípios de Jaguariúna, 
Pedreira, Águas de Lindóia, Amparo, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Serra Negra e 
Socorro, sendo os dois primeiros pertencentes à RMC.  

Estes oito municípios integram o Consórcio Intermunicipal do Pólo Turístico do 
Circuito das Águas Paulistas, formado com o objetivo de divulgar os atrativos turísticos e 
colaborar para o desenvolvimento econômico e social dos municípios envolvidos.  

Este Circuito está localizado na Serra da Mantiqueira, entre vales cobertos por 
verde, com belas paisagens, cachoeiras, fontes de água potável e um clima de 
reconhecimento internacional. Muitos destes municípios são animados centros de lazer e 
seu principal atrativo é a água, também reconhecida internacionalmente por seus poderes 
curativos. Seu rico patrimônio histórico, do tempo da cafeicultura, seus roteiros com 
turismo rural e de aventura e sua gastronomia fortalecem a atividade turística (cf. 
www.circuitodasaguaspaulista.com.br, 2007). 

Novos circuitos vêm sendo criados e parte dos municípios da região é partícipe. 
Além do Circuito das Águas e das Frutas, foram criados novos circuitos, como o da 
Cultura Sertaneja que congrega as festas de peão de boiadeiro que são tradicionais no 
interior paulista e o Circuito das Flores que congrega Holambra, Artur Nogueira e Santo 
Antônio de Posse, com mais de 40% da produção nacional de flores.  
 
 
O desenvolvimento local e sua relação com a dinâmica urbana: os vetores de 
expansão urbana 

 
Segundo a Emplasa (2005), na RMC a urbanização se acelerou a partir da década 

de 1970 com grande espraiamento das áreas urbanizadas resultante de novos loteamentos 
regulares e irregulares. Até 1978 a malha ferroviária e a Rodovia Anhangüera foram os 
principais eixos indutores da ocupação e do crescimento urbano, mas também as Rodovias 
Santos Dumont, Milton Tavares de Souza (acessando o pólo petroquímico de Paulínia) e 
Ademar Pereira de Barros (localização do pólo tecnológico).  

Para o Ipea/Infurb/Unicamp, a industrialização impulsionada a partir da década de 
setenta contribuiu para a conurbação da região. Seu parque industrial se diversificou, com 
uma localização em grande parte ao longo dos eixos rodoviários regionais. A expansão 
urbana, por sua vez, deu-se com crescimento horizontal e periférico concentrado no vetor 
sudoeste, que abrange as áreas situadas além da Rodovia Anhangüera, em direção de 
Sumaré, Hortolândia e Monte Mor, vetor que se transformou no principal eixo de ocupação 
de estratos de baixa renda (cf. Ipea/Infurb/Unicamp, 2001) 

A localização de indústrias, do comércio e serviços nas áreas lindeiras às rodovias 
fortaleceu a economia dos municípios vizinhos à Campinas, de certa forma unificando o 
mercado de trabalho e aumentando a circulação de pessoas na região. Fortaleceu também a 
centralidade do município de Campinas e potencializou a periferização, mas com inúmeros 
vazios urbanos, mantidos como reserva de valor. Esses espaços vazios foram em parte 
ocupados entre 1994 e 2000, intensificando a articulação entre os municípios (cf. Emplasa, 
2005) 

Entre 1989 e 2000 houve um acréscimo de 30% da área urbanizada do aglomerado 
metropolitano. Há uma mancha urbana contínua ao longo da Via Anhangüera, de Vinhedo 
à Sumaré e de Sumaré à Santa Bárbara d´Oeste, de forma que sete municípios apresentam-
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se conurbados: Vinhedo, Valinhos, Campinas, Hortolândia, Sumaré Nova Odessa e Santa 
Bárbara d´Oeste (cf. M.C.S. Caiado & M.C.S. Pires, 2006). 

Apenas 14,3% do território da RMC estão efetivamente ocupados com imóveis, ruas e 
praças, sendo o restante formado por áreas rurais e vazios urbanos (terras dentro do 
perímetro urbano que compõem estoque de terras no mercado imobiliário à espera de 
valorização). Com isso, as áreas urbanas definidas pelos perímetros urbanos nem sempre 
estão efetivamente ocupadas. Assim, Campinas tem 37% do seu território ocupado, 
segundo a Embrapa Monitoramento por Satélite, que em seu levantamento comparou 
Campinas com outras cidades de população semelhante e verificou que Campinas tem um 
adensamento urbano extremamente elevado, enquanto em outros municípios semelhantes 
quanto à população, estas acabam se espraiando. 

No que se refere à espacialização da riqueza, ao longo da Rodovia D. Pedro I, 
General Milton Tavares de Souza e Ademar Pereira de Barros, surgiram assentamentos 
novos, com empreendimentos de impacto regional, com a difusão de condomínios de alto 
padrão, bem como em Valinhos e Vinhedo.  

Estes dois últimos municípios desempenham o papel de uma economia residencial 
na constituição das rendas de um território. A sua peculiaridade não é ser uma economia 
com uma organização produtiva marcante, mas dispor de amenidades urbanas, paisagens 
atraentes e bons indicadores de qualidade de vida, fundamentando-se na atratividade 
residência. Nesse tipo de economia urbana predomina uma população com algumas 
particularidades, geralmente assentada em espaços periurbanos e população endinheirada, 
sendo um tipo de economia que depende das rendas captadas pela lógica de localização 
residencial, típicas de localidade com muitos condomínios e loteamentos fechados de alto 
padrão. (cf. P. de Roo, 2003) 

Também o eixo norte-nordeste, na direção do distrito campineiro de Barão Geraldo 
e do município de Paulínia, área de assentamento de estratos de renda médio e alto, é um 
vetor que se consolidou com a abertura da rodovia D. Pedro I e sua ligação com a Rodovia 
Anhangüera. O Ipea/Infurb/Unicamp consideram que importantes empreendimentos 
instalados ao longo desse eixo como o Uemura/Casa&Construção, CEASA, Makro, 
Carrefour, shoppings centers, a presença das universidades Unicamp e Puccamp campus 1, 
bem como de alguns institutos de pesquisa tecnológica e certa proximidade com a 
Replan/Petrobras, em Paulínia, foram fundamentais nessa consolidação e valorização do 
espaço.  

Este mesmo estudo também lembra que no eixo norte-nordeste estão localizadas as 
fazendas Santa Elisa e Mato Dentro que são da Secretaria Estadual de Agricultura, uma 
unidade do Exército no bairro campineiro do Chapadão/Castelo e, mais adiante, os distritos 
de Sousas e Joaquim Egídio. Essas grandes áreas são citadas por funcionarem como 
barreiras físicas à expansão urbana, exercendo a função de áreas de proteção ambiental, 
valorizando o preço das terras disponíveis para serem comercializadas (cf. 
Ipea/Infurb/Unicamp, 2001). 

Com relação à espacialização da pobreza, reportagem do Correio Popular informa 
que segundo a Secretaria Municipal de Habitação de Campinas quase meio milhão de 
pessoas vivem na informalidade territorial em Campinas, ou seja, pessoas que moram em 
locais sem a devida regularização fundiária. São 40% dos habitantes do município 
ocupando terrenos de forma irregular. 

As ocupações não aumentaram em número desde 2001, mas houve um inchamento, 
com uma movimentação de sem-tetos que se não conseguem invadir novas áreas, se 
mudam para as já existentes. Os dados apontam para 120 núcleos e ocupações e 181 
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loteamentos clandestinos, entre os quais vivem 341 mil pessoas de baixa renda7. Essa 
ilegalidade dá-se pelos moradores burlarem as normas urbanísticas, as diretrizes de 
ocupação do solo, a dimensão exigida de lotes, o padrão de arruamento, na documentação 
de propriedade, na ausência de aprovação da prefeitura do projeto executado, entre outros 
fatores que impedem o registro do imóvel no cartório de imóveis. 

A Prefeitura de Campinas regularizou nos últimos anos 3.470 lotes na cidade, 
beneficiando mais de 12 mil pessoas e concomitantemente à regularização, a prefeitura 
coíbe novas ocupações, já que o custo de regularização e urbanização costuma ser alto. 
Segundo o então secretário da Habitação de Campinas, Fernando Pupo, os 91 núcleos de 
favelas da cidade para serem urbanizados demandariam R$ 202 milhões e se não houver 
novas invasões, deve levar de dez a 15 anos para serem urbanizadas e regularizadas (cf. 
Maria Teresa Costa in: Correio Popular, 09 de novembro de 2008; Rose Guglielminetti, in: 
Correio Popular, 10 de junho de 2007).  

Mas, se o número de áreas invadidas não tem crescido, não significa que não haja 
pressão e tentativas de invasão, mas que a administração municipal tem agido rápida para 
não permitir novas invasões. A Secretaria de Habitação alega que tem ocorrido um 
aumento de tentativas de invasões pelo fato da cidade receber migrantes com dificuldades 
financeiras, associado ao fato do preço da terra ser alto na cidade (cf. Maria Teresa Costa 
in: Correio Popular, 09 de novembro de 2008). 

A pobreza não se apresenta de forma extremamente marcante na região, mas seus 
números não podem ser considerados insignificantes. No total da região são mais de 325 
mil pobres, que pulverizados pelos municípios constitui uma média de 14% de população.  

Segundo o jornal Correio Popular, o município de Campinas é aquele que possui o 
metro quadrado mais caro do interior paulista, segundo levantamento do Secovi (Sindicato 
das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e 
Residenciais de São Paulo), situação vista por empresários da área como natural, por 
Campinas ser a maior e mais importante cidade da região e do interior paulista (Sheila 
Vieira in: Correio Popular, 19 de outubro de 2008), o que não é muito diferente para o 
mercado de terrenos industriais. 

Um aspecto marcante na região foi o significativo crescimento no número de 
condomínios e loteamentos industriais na região de Campinas. Segundo reportagem do 
jornal Correio Popular, de 2003 a 2008 a quantidade de empreendimentos instalados e em 
fase de aprovação passou de 15 para 39, mais do que dobrando. Apenas no ano de 2008, os 
negócios anunciados em Campinas, Santa Bárbara d´Oeste, Sumaré e Americana 
abarcaram investimentos de mais de R$ 1,5 bilhões (cf. Adriana Leite in: Correio Popular, 
30 de novembro de 2008). 

Há, segundo a reportagem acima citada, os investimentos da iniciativa privada e os 
distritos industriais fomentados pelas prefeituras, considerados como um instrumento de 
incentivo à atração de atividades produtivas. Os municípios que mais receberam 
condomínios e loteamentos industriais na RMC foram Sumaré que passou de duas 
unidades para cinco em funcionamento e dez em processo de aprovação; Santa Bárbara 
d´Oeste que tinha três empreendimentos privados e dois distritos industriais e hoje possui 
cinco empreendimentos; Nova Odessa, onde existia um condomínio industrial e sete 
distritos industriais e atualmente tem quatro empreendimentos privados  funcionando e 
outros cinco em aprovação e Americana que possuía quatro condomínios e hoje tem mais 
cinco em implantação. 

                                                 
7 A reportagem afirma que também há 80 loteamentos fechados ocupados por famílias de renda média e alta, 
dos quais 59 estão irregulares, sendo 21 deles fechados mediante autorização municipal, em clara situação 
que também no município de Campinas não são só os pobres que vivem na irregularidade urbana (Maria 
Teresa Costa in: Correio Popular, 09 de novembro de 2008). 
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Outros municípios como Holambra, Itatiba e Monte Mor receberam os seus 
primeiros empreendimentos nos últimos cinco anos. Em Paulínia não há uma área privada 
definida como condomínio ou loteamento, mas o Pólo Petroquímico funciona como um 
atrativo, pelo tradicional papel de indústria motriz. Jaguariúna não possui espaços pré-
determinados para indústria, mas há um empreendimento privado de 240 mil m² com 
galpões comerciais para locação. Vinhedo tem um distrito industrial que chama a atenção 
pela dimensão; 1,5 milhões de m². Indaiatuba contabiliza seis locais para instalações 
industriais. Em Artur Nogueira há dois distritos industriais e o Condomínio Empresarial 
Artur Nogueira (cf. Adriana Leite in: Correio Popular, 30 de novembro de 2008).  

Em suma, a RMC é uma região cuja expansão físico-territorial produziu espaços 
descontínuos com ocupação dispersa e com formação periférica. Sua malha urbana se 
configurou por meio das características do parcelamento do solo, das políticas públicas, em 
especial as de transportes, da legislação urbana de cada município e das políticas de 
desenvolvimento local, em especial no que se refere à implantação de infra-estrutura, o que 
têm implicações na ocupação diferencial e no preço da terra. 
 
Uma pequena nota sobre renúncia fiscal como estratégia indutora de 
desenvolvimento local 

 
Com relação à questão da renúncia fiscal na RMC, primeiramente cabe comentar 

um levantamento feito pelo IBGE no qual dos 5.564 municípios existentes no Brasil em 
2007, pelo menos 2.745 prefeituras (49,5% do total) adotaram algum mecanismo de 
incentivo fiscal para a instalação de empresas no local, na chamada Guerra Fiscal, sendo a 
maioria deles concentrados nas regiões Sudeste e Sul, em especial no Rio Grande do Sul e 
em Santa Catarina. O fato é que com este procedimento, segundo o IBGE, os municípios 
estão abrindo mão da arrecadação de alguns impostos para o retorno em outras áreas, em 
especial a geração de emprego e renda (cf. Folhaonline in www.tools.folha.com.br, 26 de 
outubro de 2007).  

A Lei de Responsabilidade Fiscal, instituída em 2000, adotou uma série de medidas 
e requisitos para minorar os efeitos maléficos gerados pela concessão de tais incentivos e 
pela competição tributária (cf. M. Nóbrega, s/d). Mas, o fato é que a prática de incentivos 
está instituída. 

Os dois principais mecanismos de atração de investimentos foram “cessão de 
terrenos”, prática adotada por 1.236 municípios; e isenções tributárias, em especial 
“isenção de ISS” (Imposto Sobre Serviços), adotada por 764 municípios e “isenção de 
IPTU” (Imposto Predial e Territorial Urbano), adotada por 747 municípios, visando atrair 
principalmente atividades industriais e empreendimentos comerciais e de serviços. 

De certa forma, os municípios da RMC encaixam-se neste quadro, pois a efetiva 
maioria deles oferece isenções ou reduções de taxas, licenças e tributos como IPTU, ITBI e 
ISSQN, conforme ilustra o quadro acima de benefícios fiscais.  

Um importante efeito da renúncia fiscal a ser considerado é o real impacto que o 
incentivo promove. De fato, muitas vezes o aumento líquido da receita advinda do 
incremento da atividade econômica não compensa a renúncia. Uma sugestão é analisar 
quanto custa cada emprego criado por meio da renúncia. Por isso concordamos com o 
autor: é preciso transparência e accountability (cf. M. Nóbrega, s/d: 13-17). 

Geralmente as prefeituras insistem que tais benefícios oferecidos na atração de 
investimentos valem à pena. Vejamos o argumento de Campinas. Segundo a prefeitura de 
Campinas em reportagem do jornal Correio Popular, em 2009 o município vai abrir mão de 
uma receita de R$ 27,5 milhões devido a sua política de renúncia de impostos adotada em 
programas de incentivo à atração de empresas. Mas esta perda, segundo a Prefeitura, será 
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compensada com a arrecadação de R$ 29,5 milhões que virá de algumas fontes como de 
uma nova modalidade de cobrança do ISS, da atração de novos prestadores de serviços no 
município e pela geração de empregos para as obras de implantação dos projetos 
beneficiados pelas leis de incentivos fiscais.  

Segundo o secretário das Finanças, Paulo Mallmann, Campinas deixou ao longo dos 
anos de ser atrativa para as empresas por não ter projetos de incentivos para atração de 
empresas, situação que a atual administração vem procurando reverter, mas de forma 
atenta à necessidade de gerar recursos para não infringir a LRF (cf. Maria Teresa Costa in: 
Correio Popular, 16 de novembro de 2008). Assim, é o típico caso de município que se vê 
impelido a participar da guerra fiscal. 

 
Considerações finais 

 
A RMC é evidentemente uma região rica, densa em infra-estrutura, geradora de 

riquezas, com grandes potencialidades em uma economia diversificada. Frente a essa 
riqueza evidente, se coloca como contraponto o grau de pobreza dos grupos sociais 
existentes e sua vulnerabilidade diante de um contexto de políticas de desenvolvimento 
local com cunho marcadamente mercadológico, ou seja, voltadas para atender aos 
interesses de empresas e de negócios privados. Essa contraposição, já que os índices de 
pobreza na região longe estão de serem insignificantes, mostra o quanto é angustiante, 
constrangedora e perversa a persistência e crescimento da pobreza. Não é a pobreza em si 
que constrange, mas o fato das políticas e estratégias de desenvolvimento local não serem 
capazes de eliminá-la ou de diminuí-la em uma região potencialmente rica. Muito esforço é 
feito para atrair negócios, muitas estratégias são pensadas e implementadas para a 
economia regional crescer, mas os resultados não atendem a um fim precípuo: encarar e 
diminuir efetivamente a pobreza. 

Esta questão remete ao que se está entendendo por desenvolvimento econômico 
local e em última instância por desenvolvimento. Certamente é um debate complexo de 
longo histórico, mas gostaríamos de lembrar uma discussão feita em outra oportunidade na 
qual assinalamos a interpretação de Amartya Sen para desenvolvimento, e que ainda 
consideramos como um parâmetro fundamental para as políticas de desenvolvimento seja 
ela no nível local ou em outra escala, se pautarem. Para Sen, os seres humanos são agentes, 
beneficiários e juízes do progresso e são meios primários de toda a produção. Este duplo 
papel origina confusões. Uma delas é que as noções de produção e prosperidade são vistas 
como sinônimos de progresso e as pessoas são vistas como meios pelos quais o progresso 
da produção é obtido. Para Sen tal visão é equivocada, pois o correto seria considerar a 
vida das pessoas como fim último e a produção e a prosperidade como meio para atingi-la. 

Aumentos de investimentos, do PIB, de renda per capita são meios para atingir o 
desenvolvimento que deve objetivar melhorar a vida que os seres humanos estão vivendo e 
deve ser definido em relação àquilo que os seres humanos podem e devem fazer. E por 
isso, na compreensão de Amartya Sen o desenvolvimento deve ser entendido a partir de 
certas functionings (efetivações) humanas e da expansão das capacidades de desempenhar 
certas funções, ou seja, na medida em que os seres humanos ganham autonomia e podem 
exercer escolhas (cf. A. Sen, 1993 e C.C.S. Vitte et alii, 2002).  

O que se coloca é até que ponto as estratégias de desenvolvimento local 
implementadas autonomizam os indivíduos e permitem que eles façam escolhas? Para os 
estratos médios e altos, com perfil adequado a um mercado de trabalho exigente em mão-
de-obra mais qualificada, esta opção pode estar garantida com a entrada de novos 
investimentos, em especial os industriais, mas os muito pobres, que primam por um perfil 
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profissional de baixa qualificação podem não estar sendo considerados e continuarem à 
margem do mercado de trabalho e engolfados pela pobreza. 

Assim, não parece ser a superação das desigualdades sociais ou a efetiva 
diminuição  da pobreza o objetivo principal das ações e estratégias de desenvolvimento 
local na região. Muito se fala na atração de investimento, na geração de emprego e renda, 
na modernização da infra-estrutura, em mitigar a pobreza e cabe lembrar Francisco de 
Oliveira quando afirma que são ações e políticas governamentais que perpetuam as 
desigualdades.  
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