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Campinas
para investir,
produzir e viver.

Brasil, alvo de investimento mundial

Motivos para investir em Campinas

■ Localização privilegiada
■ Logística
■ Viracopos
■ Infraestrutura
■ Saneamento de primeiro mundo
■ Saúde de ponta
■ Sinergias empresariais
■ Capital humano
■ Mercado consumidor
■ Polo acadêmico e tecnológico
■ Modelo para segurança pública
■ Oferta imobiliária
■ Vocação cosmopolita
■ Representações estrangeiras

Campinas, uma cidade para viver bem
■ Tradição na cultura e no esporte
■ Uma cidade verde
■ Respeito pelo meio ambiente
■ Polo de lazer e entretenimento

Como estabelecer-se em Campinas
■ Primeiros passos
■ Incentivos fiscais
■ Mapas de Campinas
■ Contatos
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Campinas está localizada em ponto estratégico no 
interior do Estado de São Paulo e bem próxima da 
capital. A cidade nunca esteve tão preparada para 

receber investimentos e novas empresas. Compa-nhias, in-
vestidores e empreendedores encontrarão uma administra-
ção municipal empenhada no progresso, uma cidade com 
vocação para o futuro e logística privilegiada. Algumas 
características do município:

• As melhores e mais modernas rodovias do país;

• O maior aeroporto de cargas da América Latina;

• Rede ferroviária que se conecta com o porto de Santos, 
o mais importante do continente;

• Em breve, ligação com São Paulo e Rio de Janeiro pelo 
TAV - Trem de Alta Velocidade;

• Polo tecnológico apontado pelas Nações Unidas como 
um dos mais importantes do Hemisfério Sul; 

• Entre as 500 maiores empresas do mundo, mais de 400 
estão presentes no Brasil e 50 têm filiais em sua região 
metropolitana;

• As universidades estão entre as melhores do Brasil, o 
que ref lete na oferta de mão de obra altamente qualifi-
cada;

• Escolas de nível fundamental e médio têm projeção na-
cional pela excelência de ensino;

• Domínio de línguas estrangeiras por parte de grande 
número de técnicos e profissionais;

• Indicadores elevados, como o IDH e uma ótima qua-
lidade de vida;

• Mais de um milhão de habitantes, comércio diversifi-
cado, amplas áreas verdes e inúmeros espaços de lazer, 
esporte e cultura;

• Índice de saneamento básico próximo a 100% de es-
gotamento e tratamento sanitário, que se compara ao de 
países desenvolvidos;

• Rede de saúde classificada entre as melhores das Amé-
ricas, com hospitais, clínicas e laboratórios modernos e 
capazes de oferecer medicina de excelência; 

• Presença de câmeras de vigilância e monitoramento 
eletrônico nos principais pontos da cidade.

Campinas é hoje uma das dez cidades que mais geram 
empregos no Brasil e, segundo estudo produzido pela 
Fundação Getúlio Vargas, é a melhor cidade para se tra-
balhar no interior do país. Ademais, seu ambiente é pro-
pício à realização de bons negócios, tanto pelos motivos 
já mencionados, como pela existência de uma série de 
incentivos fiscais oferecidos pela Prefeitura Municipal. 
E neste guia você encontrará várias outras boas razões 
para investir aqui. 

Seja bem-vindo a Campinas, uma boa cidade para inves-
tir, produzir e viver.

O melhor momento para investir em Campinas





Numa economia mundial que passa por uma 
importante transição após a crise financeira de 
2008, o Brasil se apresenta como uma atraen-

te alternativa de investimento. Em razão da solidez de 
seu sistema financeiro, do marco regulatório estável, da 
renda per capita em crescimento, do estado de direito e 
democrático consolidado, o país foi menos afetado pelos 
impactos da crise financeira internacional. Nas relações 
comerciais com o exterior, a pauta de exportações e de 
importações é diversificada em produtos e parceiros co-
merciais. 

O país tem o oitavo maior PIB do mundo e o maior da 
América Latina e entre os países emergentes que compõem 
o BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), o Brasil se destaca 
como um importante fornecedor de matérias-primas e ali-
mentos, e caminha para se tornar um grande produtor de 
petróleo, com a exploração das reservas do Pré-Sal.

Destacam-se ainda como fatores propulsores do cresci-
mento, o acesso ao crédito e o crescimento do merca-
do de trabalho, que aumentaram o poder de compra da  

população brasileira, projetando para 2010 um cresci-
mento de 7,3% no PIB.

Nos últimos anos, mais de 20 milhões de pessoas as-
cenderam à classe média, criando um forte e vigoroso 
mercado interno. A gestão da economia nacional segue 
uma linha ortodoxa há uma década e o país recebeu o 
Investment Grade em 2008. 

Campinas tem o Centro de Tecnologia e Pesquisa de Bio-
etanol, que tem se destacado na busca por fontes energé-
ticas mais eficientes e menos poluentes ao planeta. 

Para manter a qualidade de vida da população e proteger 
o meio ambiente, a prefeitura atrai empresas geradoras 
de energias alternativas, algumas já em fase de implan-
tação na cidade. 

O Brasil é um dos grandes protagonistas da economia 
global e Campinas, seu melhor destino para investimen-
tos nacionais e estrangeiros.

Brasil, alvo de investimento mundial
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Crescimento e crise
■ Na última década, o crescimento do PIB mundial 

antes da crise era explicado pela:

□ Globalização

□ Informação

□ Tecnologia

■ A crise:

□ Reduziu a riqueza financeira

□ Restringiu a oferta de crédito externa

□ Diminuiu o f luxo de investimentos externos

■ Nesse cenário, as perspectivas do Brasil que se des-
tacam são:

□ A sofisticação e independência de seu sistema fi-
nanceiro

□ O grau de abertura comercial baixo

□ Os indicadores de solvência externa e fiscal

■ E Campinas tem uma dinâmica de crescimento au-
tônoma baseada em:

□ Logística

□ Tecnologia

□ Geração de conhecimento

□ Saúde

□ Qualidade de vida, mercado consumidor exigente e 
de alto poder aquisitivo - o 9° do Brasil, segundo a 
pesquisa da IPC Marketing Editora.

* Estimativas
Fonte: Economist Intelligence Unit - Jornal Folha de São Paulo “Dinhei-
ro” de 28 de março de 2010

PIB - Ranking das maiores economias 
do mundo

País
2007 2008 2009

US$bilhões US$bilhões US$bilhões

EUA 14.077,65 14.441,43 14.258,25

Japão 4.376,19 4.885,99 5.073,45

China 3.458,31 4.415,99 4.908,98

Alemanha 3.323,36 3.668,83 3.353,23

França 2.593,94 2.863,49 2.676,30

Reino Unido 2.800,17 2.682,69 2.185,75

Itália 2.114,26 2.310,92 2.117,80

Brasil 1.366,29 1.637,92 1.531,51

Espanha 1.440,82 1.600,10 1.464,25

Canadá 1.427,20 1.499,55 1.343,16*

Índia 1.187,33 1.260,04 1.284,82*

Rússia 1.294,05 1.660,01 1.229,15

PIB - US$ bi (2009) - Maiores economias do mundo

BRASIL: Segunda Economia das Américas em 2009
10ª posição no ranking 2007
9ª posição no ranking 2008
8ª posição no ranking 2009
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Dinâmica do crescimento do Brasil
O Brasil ocupa uma posição de destaque na América La-
tina por:

■ Suas dimensões continentais - com 8,5 milhões de km², 
o Brasil é o quinto maior país do mundo e ocupa 42% de 
toda a América Latina e 50% da América do Sul.

■ Sua localização - incluindo as Guianas, o Brasil faz 
fronteira com 10 países.

■ Sua força econômica - é o 8º maior PIB mundial e o 
maior da América Latina (36% de seu total e 55,31% da 
América do Sul).

■ O ambiente empresarial e a prevalência do estado de 
direito democrático.

■ População - aproximadamente 200 milhões de habi-
tantes.

A pujança da economia pode ser medida também pelos 
nossos investimentos em outros países. As empresas bra-
sileiras já investem no exterior, como a Vale, a Petrobras, 
Embraer, Itautec, Odebrecht e Ambev, e tornam o Brasil 
o segundo maior investidor externo entre nações em de-
senvolvimento.

Fusões e aquisições envolvendo empresas brasileiras con-
tinuam a crescer. Transações em que empresas nacionais 
adquirem empresas no exterior são cada vez mais comuns 
e isso se deve à expansão do consumo, com sucessivos re-
cordes de produção das indústrias locais, com o aumento 
da oferta de crédito, a redução das taxas de juros ao longo 
do ano, redução do Risco País e o aumento das reservas 
internacionais.

A continuidade do desenvolvimento do mercado de ca-
pitais incentivou o investimento das companhias nacio-
nais, sinalizando a segurança da economia, propícia para 
investimentos e instalação de empresas multinacionais 
no país. 
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Brasil é a melhor opção de investimento 
na América Latina

■ Tamanho do mercado interno

■ A inflação está controlada

■ O poder de compra da população em crescimento

■ Mais de 20 milhões de brasileiros ascenderam à classe 
média nos últimos anos

■ Legislação relativa ao capital estrangeiro editada em 
1964 dá total segurança no retorno dos lucros gerados

■ O país conquistou o Investment Grade (Grau de Inves-
timento, atribuído pelas agências de análise de riscos 
Fitch, Standard & Poors e Moody’s), que o transforma 
em uma alternativa ainda mais atraente e confiável 
para os investimentos globais

Crescimento do PIB per capita (R$)

Brasil
São Paulo
Campinas
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Fonte: IBGE - calculado a partir das Contas Nacionais Trimestrais / ACIC          *Estimativas 

Fonte: Economist Intelligence Unit

Ranking de Competitividade de 
Negócios 2008 / Qualidade do 
Ambiente Empresarial (América 
do Sul)



Campinas: uma cidade cosmopolita





■ Maior cidade do interior do país

■ Campinas é um dos destinos mais atraentes para quem 
deseja investir ou ampliar os seus negócios no Brasil 

■ Maior concentração de centros de P&D do país, ao 
lado de São Paulo

■ Localização estratégica, com ligação com os principais 
mercados consumidores nacionais e estrangeiros. Em 
2010, devem ser gastos R$47,240 bilhões nas cidades 
da Região Metropolitana de Campinas

■ Excelência de sua mão de obra

■ Expressivo desenvolvimento econômico e social

■ Ótima qualidade de vida

■ Em 2009, o número de estudantes de nível superior em 
Campinas chegou a 67.196, e o número de estudantes 
de pós-graduação a 7.643

■ 50 das 500 maiores empresas do mundo têm filiais em 
sua região metropolitana

■ O PIB de Campinas, de 27,160 bi, é superior ao de 
vários países da América Latina e do Caribe, como 
Jamaica, Paraguai e Nicarágua

Motivos para investir 
em Campinas

Informações sobre Campinas

► Fundação: 14 de julho de 1774

► População: 1.064.669

► Área: 796 km²

► Altitude: 654 m

► Temperatura média anual: 21,6° C

► Hospitais: 32

► Médicos/1.000 habitantes: 4,8

► Agências bancárias: 229

► Empresas: 52.509



Aeroporto
Internacional
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Localização privilegiada
Maior cidade do interior brasileiro, com mais de um mi-
lhão de habitantes, está localizada no coração do estado de 
São Paulo, o mais populoso, rico e industrializado do país. 

Próxima tanto da capital São Paulo (96 km), o coração 
financeiro do Brasil, quanto do porto de Santos (172 
km), o maior da América Latina. 

Cidade-centro de uma região metropolitana composta 
por 19 municípios e que soma mais de 2,6 milhões de 
habitantes.

Concentra algumas das maiores empresas instaladas no 
país. E a Região Metropolitana de Campinas (RMC) 
responde por cerca de 3% do PIB brasileiro. 

Em um raio de 200 km, concentram-se mais de 30 mi-
lhões de habitantes, população equivalente a do Canadá 
ou duas vezes a do Chile.

Distância entre Campinas e 
principais cidades do Mercosul

► São Paulo: 96 km

► Rio de Janeiro: 511 km

► Belo Horizonte: 601 km

► Brasília: 921 km

► Porto Alegre: 1.177 km

► Assunção: 1.400 km

► La Paz: 1.600 km

► Montevidéu: 1.800 km

► Buenos Aires: 2.300 km

► Santiago: 3.000 km
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Logística
A estrutura logística de Campinas é uma das mais com-
pletas do Brasil. Ela contempla os seguintes modais:

■ Malha rodoviária: cinco das principais rodovias bra-
sileiras cruzam Campinas e a conectam com os princi-
pais mercados produtores e consumidores do país. As 
rodovias Anhanguera e Bandeirantes (eleita pela revista 
Quatro Rodas como a melhor do Brasil) ligam Campi-
nas a capital São Paulo e a diversas cidades do interior 
do estado; a Dom Pedro I faz o elo entre Campinas e 
as rodovias Presidente Dutra (Vale do Paraíba e Rio de 
Janeiro) e Fernão Dias (Belo Horizonte); a Adhemar de 
Barros (SP 340) vai de Campinas ao sul de Minas Ge-
rais; e a Santos Dumont dá acesso à Rodovia Castelo 
Branco e à região de Sorocaba, passando pelo Distrito 
Industrial de Campinas.

Sua grande frota (quase 700 mil veículos licenciados até 
dezembro de 2009, ocupando a 3ª posição no ranking 
das 14 maiores cidades do Brasil) possui um trânsito que 
f lui bem, graças ao Anel Viário Rebouças (intermediá-
rio). 

Os cidadãos que utilizam o transporte público contam 
com o Bilhete Único, o que possibilita a integração entre 
os veículos e a diminuição temporal através de três ou 
mais integrações no período de uma hora, reduzindo os 
custos com o vale-transporte para as empresas do mu-
nicípio.

O transporte intermunicipal de passageiros atende ade-
quadamente embarques e desembarques de ônibus de 

Campinas para as principais capitais do país: São Paulo, 
Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, 
e outras. A estação rodoviária é uma das mais belas e 
modernas do país, com 100% de acessibilidade. 

Em toda a cidade, Estações de Transferência de Passa-
geiros (Estações Cidadãs) beneficiam milhares de usuá-
rios de transporte público com segurança e praticidade, 
contribuindo para a mobilidade urbana.

■ Aeroporto de Viracopos: trata-se do principal aero-
porto de cargas nacional e o maior da América Latina, 
porta de exportação para mais de 180 países. As suas 
principais rotas são: Miami, Memphis, Frankfurt e Ca-
racas, como centros dispersores; Dakar e Ilha do Sal, 
como pouso técnico para destinos asiáticos e europeus; 
e Luxemburgo, Buenos Aires, Santiago, México, San 
Juan, Quito, Bogotá, Lima, Montevidéu e Nova York, 
como destinos finais de produtos.

■ Malha ferroviária: a malha existente em Campinas, 
composta por duas ferrovias, possibilita o transporte de 
cargas entre a capital paulista (96 km de distância), o 
porto de Santos (172 km de distância) e o interior do 
estado de São Paulo.

Desde 2006, o transporte de produtos por trens até o 
Porto de Santos aumentou em 56%. Em 2010, com in-
vestimentos de R$ 40 milhões na melhoria da infraes-
trutura ferroviária no Porto de Santos, remodelando a li-
nha principal e aumentando a capacidade nos terminais, 
além de um aumento de 120 vagões por dia, a previsão é 
de que o volume de produtos transportados ultrapasse os 
100% de crescimento.

Aeroporto Internacional de Viracopos
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■ TAV - Trem de Alta Velocidade: projeto previsto para 
operar o trecho entre Campinas e São Paulo em 2014, 
tem como meta a sua expansão em direção ao Rio de Ja-
neiro via São Paulo, com a instalação da rede entre Belo 
Horizonte-Campinas-Curitiba na próxima etapa.

■ Hidrovia Tietê-Paraná: sua proximidade (aproxima-
damente 100 km) permite a navegação comercial entre 
cinco estados brasileiros (São Paulo, Goiás, Minas Ge-
rais, Mato Grosso do Sul e Paraná) e quatro países do 
Mercosul (Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai).

O sistema hidroviário Tietê-Paraná tem 2.400 quilôme-
tros de vias navegáveis, sendo considerada a Hidrovia do 
Mercosul. Seu trecho paulista possui 800 quilômetros 
de vias navegáveis, com dez reservatórios, dez barragens, 
23 pontes, 19 estaleiros e 31 terminais intermodais de 
carga/descarga em 22 municípios.

A expansão de 200 km no trecho Anhembi-Salto já in-
tegra os projetos do governo do estado, com a construção 
de mais cinco barragens com eclusas.

■ Terminal Multimodal Ramos de Azevedo: o terminal 
de passageiros, conhecido como a nova rodoviária, trou-
xe benefícios para a população que utiliza os transportes 
municipal, metropolitano, intermunicipal e interesta-
dual. Com recursos de aeroportos e infraestrutura para 
ser interligado a sistemas ferroviários e futuras linhas de 
transportes de massa, como o Veículo Leve sobre Pneus 
(VLP), o terminal foi projetado para operar dentro de 
padrões de qualidade, acessibilidade e segurança.

■ Sistema de Transporte Público: os serviços de ônibus 
urbanos são geridos pela InterCamp que é o Sistema de 
Transporte Público de Campinas, operado por ônibus e 
micro-ônibus das empresas concessionárias do transpor-
te coletivo e micro-ônibus do serviço alternativo. A frota 
de táxi tem cerca de 800 veículos prestando serviços em 
56 pontos fixos.

Para crescer ainda mais, Campinas conta com vários 
projetos em andamento, como o prolongamento do cor-
redor logístico Anhanguera-Bandeirantes-D. Pedro; a 
Expansão do Tecno Park; e a criação do Polo Anhan-
guera, com centro de convenções e exposição, e arena es-
portiva; e a expansão da malha ferroviária. Nessa rota de 
desenvolvimento, um dos passos mais importantes será 
a implantação do TAV - Trem de Alta Velocidade que 
tem como vantagens a diminuição do tempo de viagem e 
a geração de empregos. 

RANKING DAS EXPORTAÇÕES DO CIESP NO 1O TRIMESTRE DE 2010
    
Diretoria Regional   Corrente de Comércio Exportação Importação Saldo

    (Balança Comercial)*

1) São Paulo   4.604.225.317   1.277.394.614  3.326.830.703  (2.049.436.089)

2) São José dos Campos  2.891.942.263   1.338.790.330  1.553.151.933  (214.361.601)

3) Campinas   2.601.205.506   805.393.868  1.795.811.638  (990.417.770)

4) São Bernardo do Campo 1.498.018.992   838.907.623  659.111.369  179.796.254 

5) Taubaté   1.220.476.525   458.128.749  762.347.776  (304.219.027)

6) Santos   1.115.247.462   860.591.084  254.656.378  605.934.706 

7) Guarulhos   1.108.041.564   515.189.847  592.851.717  (77.661.870)

8) Sorocaba   890.677.765   349.952.892  540.724.873  (190.771.981)

9) Araraquara   496.256.149   372.475.339  123.780.810  248.694.529 

10) Jaú    367.163.249   363.195.352  3.967.897  359.227.455 

* Soma das Importações + Exportações   Fonte: Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp)

Terminal Multimodal Ramos de Azevedo



15

Viracopos, o maior aeroporto de cargas 
da América Latina
■ Porta ideal para a circulação de produtos de alto valor 

agregado
■ Operações:

□ Importação
□ Exportação
□ Courier
□ Carga nacional

■ De toda a carga aérea brasileira importada e exportada, 
passam por Viracopos:
□ 39% de seu valor
□ 27% de seu peso

■ 8,4% de todas as importações brasileiras em 2007 de-
sembarcaram em Viracopos

A corrente de comércio obteve um incremento de 67,4% 
nas exportações e de 65% nas importações em relação a 
março de 2009.
Com a ampliação do aeroporto nos próximos anos, a área 
que hoje é de 8,3 km², será expandida para mais de 20,7 
km² e a inauguração da segunda pista em 2010, Vira-
copos será a principal porta de entrada da Copa 2014 
no Brasil. Sua moderna torre de controle é a maior do 
Brasil.
■ Capacidade anual de passageiros (projeções e dados da 

Infraero):
□ 2006: 826.246 passageiros
□ 2007: 955.774 passageiros
□ 2008: 1.084.059 passageiros
□ 2009: 3.364.300 passageiros
□ 2010: 5.000.000 passageiros estimados
□ 2014: projeção de mais de 9 milhões de passageiros
□ 2025: projeção de 60 milhões de passageiros com a 

inclusão da 3ª pista
■ Dimensões do aeroporto:
 □ Comprimento da primeira pista: 3.240 m x 45 m
 □ Comprimento da segunda pista: 3.600 m x 60 m
 □ Área total: 8.348.943 m²
 □ Área de importação: 60.035 m²
 □ Área de exportação: 15.560 m²
 □ Áreas das câmaras frigoríficas: 13.650 m²
 □ Área do terminal de carga viva: 2.438 m²
 □ Banheiros: 28
 □ Carrinhos de bagagem: 800
 □ Lojas e serviços: 64
 □ Ônibus para embarque: 6
 □ Raios-X: 7

Valor médio de carga exportada - US$ 
F.O.B/kg (janeiro/fevereiro 2010)

O aeroporto internacional de Viracopos é um dos prin-
cipais pontos de conexão da América Latina, com uma 
área de mais de 81 mil metros quadrados.
O movimento de passageiros no aeroporto de Viracopos 
em 2010, segundo dados fornecidos pela Infraero, teve 
um aumento de mais de 220% em relação aos meses de 
janeiro e fevereiro de 2009. O acompanhamento tanto de 
carga importada quanto de carga exportada, de janeiro 
de 2008 a fevereiro de 2010, mostra que o aeroporto se 
recuperou da crise mundial em apenas cinco meses.
Reforma e projeto de ampliação previstos:

■ Parte industrial/comercial
■ Parte internacional
■ 2011 - ampliação do terminal de passsageiros
■ 2012 - 2ª pista

Trajeto do Trem de Alta Velocidade (TAV)

■ 100 km de túneis
■ Tempo estimado de viagem Campinas/São Paulo: 25 

minutos
■ Tempo estimado de viagem Campinas/Rio de Janeiro: 

1 hora e 40 minutos
■ Velocidade máxima: 350 km/hora
■ Número de assentos: de 468 a 600
■ Campinas terá duas estações: uma no aeroporto de Vi-

racopos e outra no centro da cidade
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Fonte: Infraero
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Saneamento de primeiro mundo
A água encanada já chega a 96% da população de Cam-
pinas. O percentual atendido por serviços de coleta e 
tratamento de esgoto tem crescido vertiginosamente. De 
apenas 14% em 2004, passou para 65% no final de 2007 
e, com a conclusão de uma série de obras, chegou a 80% 
em 2009. Isso fez de Campinas uma das cidades brasilei-
ras com maior cobertura de esgotamento sanitário entre 
aquelas com mais de 500 mil habitantes.

Com tecnologias inovadoras, a Prefeitura de Campinas e 
a Sanasa trabalham juntas para atingir o índice de 100% 
de esgoto tratado até o final de 2011. 

A implantação e ativação de cinco novas unidades de tra-
tamento, em especial as Estações de Produção de Água 
de Reúso - EPARs Capivari II e Boa Vista, que produ-
zirão ef luente tratado de elevada qualidade, permitindo 
seu reúso para fins industriais trarão benefícios ambien-
tais, econômicos e de saúde pública.
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ETAs 3 e 4

Acesso à infraestrutura em Campinas
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Evolução do saneamento em CampinasInfraestrutura
Campinas é considerada a quinta cidade brasileira com 
melhor infraestrutura urbana (Simonsen/Exame). Seus 
índices de saneamento básico, pavimentação (93,69% 
das vias urbanas pavimentadas) e energia elétrica, entre 
outros, estão no mesmo patamar que o de outras grandes 
metrópoles mundiais. 

As suas redes de atendimento na saúde e na educação 
- pública e privada - também estão entre as mais com-
pletas do Brasil. 

E o seu sistema de segurança por monitoramento eletrô-
nico foi adotado pelo Ministério da Justiça como uma re-
ferência nacional, e tem sido reaplicado em várias cidades.

Estação de Tratamento de Esgoto AnhumasEstação de Tratamento de Esgoto Anhumas
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Saúde de ponta
A rede de saúde privada de Campinas é uma das mais 
completas do país. Entre as unidades de reconhecida 
excelência estão o Instituto Penido Burnier (oftalmo e 
otorrinolaringologia) e os centros Corsini (tratamento do 
HIV) e Boldrini (tratamento de crianças com câncer).

Quanto à rede pública, é uma das mais bem estruturadas 
do país, englobando atenção básica próxima do usuário, 
nos centros de saúde, atenção especializada nas policlíni-
cas, centros de referência e serviços universitários e con-
veniados, atenção hospitalar, de alta complexidade, em 
urgência, emergência e reabilitação.

E vem apresentando um crescimento consistente nos úl-
timos anos, tanto em termos quantitativos quanto quali-
tativos. O melhor exemplo foi a inauguração do Comple-
xo Hospitalar Ouro Verde. Trata-se de um dos maiores 
e mais modernos hospitais públicos do país, equipado 
com 219 leitos, UTIs adulto e infantil, e clínicas médi-
ca, cirúrgica e pediátrica. Além disso, as suas instalações 
abrigam um moderno centro de reabilitação física e um 
centro de captação de órgãos, cujo objetivo é capacitar 
profissionais de todo o país.

Infraestrutura de saúde
Rede municipal
■ Complexo Hospitalar Ouro Verde
■ Hospital de Clínicas - Unicamp
■ Hospital Municipal Mário Gatti
■ Pronto-Socorro Infantil do Hospital Mário Gatti
■ Pronto-Socorro Público Central na Santa Casa de Mi-

sericórdia de Campinas
■ Pronto-Socorro do Hospital do Campo Grande
■ Pronto-Socorro - Hospital Região Sul
■ Pronto-Socorro - Hospital Metropolitano
■ Centro de Atendimento à Saúde da Mulher
■ Centro de Referência à Saúde do Idoso
■ Centro de Referência em DSTs e AIDS
■ Centro de Referência em Saúde do Trabalhador

A estrutura de saúde compreende:
■ 63 centros de saúde, organizados em cinco distritos 

de saúde
■ 6 centros de convivência
■ 1 laboratório municipal
■ 3 pronto atendimentos 24 horas e quatro prontos-

socorros hospitalares

Complexo Hospitalar Ouro Verde, um dos maiores e mais modernos hospitais públicos do país, equipado com 219 leitos, UTIs adulto e infantil, clínicas médica, pediátrica e cirúrgica
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■ SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
com 26 ambulâncias

■ Centrais de vigilância à saúde, englobando epidemio-
lógica, sanitária e ambiental, organizada nos cinco dis-
tritos de saúde. 

■ Centro de Lactação - Banco de Leite Humano
■ Centros especializados, de atenção psicossocial, po-

liclínicas especializadas, centros de odontologia e de 
controle de zoonoses.

Rede privada
■ Hospital Universitário Celso Pierro
■ Maternidade de Campinas
■ Hospital Albert Sabin
■ Clínica Raskin
■ APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
■ Fundação Síndrome de Down
■ Centro Boldrini
■ Centro Corsini
■ Beneficência Portuguesa
■ Instituto Penido Burnier
■ Centro Médico de Campinas
■ Hospital Samaritano
■ Hospital e Maternidade Madre Teodora
■ Hospital Álvaro Ribeiro
■ Hospital Irmãos Penteado
■ Casa de Saúde de Campinas
■ Futuro Complexo Hospitalar Sírio-Libanês

Indicador Resultado 
2008 Descrição Ranking entre as 14 maiores 

cidades do Brasil *
Ranking entre as 50 maiores 

cidades do Brasil **

Proporção de receita própria municipal 
aplicada em saúde 26,41% % do orçamento 1° 5°

Coeficiente de mortalidade infantil 8,40 óbitos por mil 
nascidos vivos 1° 1°

Coeficiente de mortalidade neonatal 5,97 óbitos por mil 
nascidos vivos 1° 1°

Coeficiente de mortalidade pós-neonatal 2,43 óbitos por mil 
nascidos vivos 1° 1°

Mortalidade por câncer de colo uterino por 
100 mil 2,75 óbitos por 100 mil 

mulheres 1° 6°

Coeficiente de mortalidade por homicídeos 14,39 óbitos por 100 mil 
habitantes 1° 8°

Taxa de internações sensíveis a atenção 
primária no SUS (ISAP-SUS) 13,18% % internações por 

causas sensíveis 3° 15°
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Sinergias empresariais
O PIB de Campinas, superior a R$ 27 bilhões, é equi-
valente ao de países da América do Sul, como Bolívia 
e Paraguai. Trata-se da 11ª cidade mais rica do Brasil, 
concentrando mais de 50.000 empresas e o terceiro 
maior parque industrial do país. Além disso, 50 das 500 
maiores empresas do mundo estão instaladas em Cam-
pinas e sua região metropolitana. Graças a estes e outros 
fatores Campinas é hoje uma das dez cidades brasileiras 
que mais geram empregos, segundo levantamento do 
Ministério do Trabalho. A melhor cidade do interior 
brasileiro para se trabalhar, segundo pesquisa elabora-
da pela Fundação Getúlio Vargas. A quarta maior praça 
financeira do país (com mais de duas agências bancárias 
para cada 10 mil habitantes).

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
Indústrias Comércios Serviços

3.783

29.247 28.530

Fonte: Pesquisa ACIC / Rais (Ministério do Trabalho e Emprego)

Número de empresas por setores em 
Campinas (2008)

Empresas instaladas em Campinas e região metropolitana
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Capital humano
Campinas é conhecida internacionalmente pela qualida-
de de suas instituições de ensino. A Unicamp é a uni-
versidade que mais registra patentes no Brasil e uma das 
200 melhores do mundo, segundo a The Times Higher 
Education Supplement.

Por isso, é uma das cidades mais procuradas por estu-
dantes de todo o Brasil. Depois de formados, muitos 
deles permanecem na cidade, desenvolvendo sua carrei-
ra profissional em empresas da região. A estrutura de 
emprego em Campinas ref lete o valor agregado do seu 
capital humano: 70,5% da mão de obra formal está no 
setor de serviços.

A administração municipal também investe na forma-
ção profissional e educacional de jovens campineiros. O 
CEPROCAMP é a primeira escola pública de Campi-
nas a oferecer cursos de formação profissional à parcela 
mais carente da população, tais como de Informática, 
Segurança no Trabalho, Saneamento e Hotelaria, entre 
outros. O CEPROCAMP conta com 23 polos avança-
dos de formação profissional - núcleos descentralizados 
instalados em bairros da periferia da cidade.

Outro programa municipal é o Jovem.Com, que ofere-
ce cursos gratuitos de informática e conta com o apoio 
de diversas instituições, como a Microsoft. O programa 
funciona em 42 unidades, distribuídas por escolas, cen-
tros comunitários e outros espaços públicos, atendendo 
520 jovens entre 14 e 24 anos, oriundos de famílias de 
baixa renda. Uma vez concluído o curso, os jovens que 
mais se destacam passam a atuar como monitores de no-
vas turmas, recebendo para isso uma bolsa mensal que 
varia entre 150 e 400 reais por mês.

Em relação a sua população infantil de 0 a 6 anos, Cam-
pinas é a 2ª cidade brasileira (acima de 1 milhão de ha-
bitantes) com o maior número de crianças matriculadas 
em creche e pré-escola. Nos últimos cinco anos foram 
construídas 18 novas escolas de educação infantil, geran-
do 6.500 novas vagas. Das 18 escolas construídas, 10 são 
Naves Mãe, responsáveis por 4.500 vagas. 

O modelo de creches implantado na cidade – Nave Mãe, 
recebeu o prêmio Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio Brasil (ODM Brasil), concedido pela UNES-
CO com apoio do PNUD, e coordenado pelo IPEA e 
ENAP, por considerá-lo inédito e inovador. Concorre-
ram ao prêmio 1.560 cidades brasileiras. 

Atualmente, 10 Naves Mãe estão em funcionamento e 
mais cinco serão entregues até o final de 2010. As uni-
dades possuem 1.754 m² de área construída onde são 
oferecidos educação e ensino pelo método inovador da 
Pedagogia dos Sentidos, em tempo integral.

Em cada Nave Mãe são atendidas em período integral 
até 500 crianças com idade de 4 meses a 6 anos e mo-
radoras das regiões periféricas de Campinas. As 15 Na-
ves Mães já implantadas garantem a Campinas o título 
de primeira cidade com mais de 500 mil habitantes do 
Brasil a zerar o déficit de vagas na educação infantil bá-
sica e com qualidade reconhecida internacionalmente. 
Em Campinas pratica-se a universalização da pré-escola 
desde 2010.

Nave Mãe Ministro Gustavo Capanema



21

A educação em Campinas
► 291 instituições de ensino pré-escolar

► 270 escolas de ensino fundamental

► 126 colégios de ensino médio

► 13 instituições de ensino superior

► 3° maior índice de leitura de jornais

► Maior concentração de instituições de P&D 
do interior brasileiro

► 19% da população têm nível superior

► A Unicamp é a maior detentora de patentes 
no INPI

► Campinas é líder brasileira na quantidade de 
patentes registradas no exterior

► 67.196 graduandos de nível superior 

► 7.643 estudantes de pós-graduação em 
2009

Universidade de Campinas - Unicamp

Alunos da Rede Municipal de Ensino
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Mercado consumidor
Campinas conta com comércio vigoroso:

■ 121 supermercados

■ 20 mil lojas comerciais 
■ 7 shopping centers, que somam outras 

1.200 lojas. 
■ O poder de compra da classe A1 cam-

pineira é praticamente o dobro da mé-
dia brasileira, segundo a consultoria 
Target Marketing. 

 Houve um fortalecimento no consumo 
das classes A e B e o poder de compra 
da classe C aumentou 51,2% nos últi-
mos anos. 

Shopping Iguatemi

Shopping Galleria

Rua 13 de Maio
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Polo acadêmico e tecnológico
A presença de instituições de nível superior, como a Uni-
camp, a PUC-Campinas, o Mackenzie, a Facamp e a 
Unip fazem de Campinas um dos melhores e mais reco-
nhecidos polos acadêmicos do Brasil e de toda a América 
Latina. A cidade é também um dos maiores centros tec-
nológicos do mundo, sendo considerada a versão latino-
americana do Vale do Silício. A revista Wired a identi-
ficou como um dos dois núcleos de tecnologia de ponta 
localizados em todo o Hemisfério Sul. Agora, Campinas 
vai se tornar também uma referência nacional no promis-
sor negócio dos biocombustíveis. No Centro de Ciência e 
Tecnologia do Bioetanol (CTBE), o governo federal de-
senvolve pesquisas voltadas para essa tecnologia.

Boa parte do vigor tecnológico da cidade deve-se à exis-
tência da CIATEC (Companhia de Desenvolvimento 
do Polo de Alta Tecnologia de Campinas), uma empresa 
municipal de economia mista cujas atribuições envolvem:

■ A participação no planejamento e na execução da polí-
tica de ciência e tecnologia da cidade.

■ A coordenação do processo de implantação de empresas e 
organizações de pesquisas científicas e tecnológicas nos 
dois polos de alta tecnologia existentes em Campinas.

■ O desenvolvimento do programa de Incubadora de 
Empresas de Base Tecnológica, através do qual oferece 
todo o apoio necessário às empresas incubadas, incluin-
do consultorias jurídica, financeira e empresarial, sala 
de trabalho, auditório, serviço de secretariado, acesso à 
internet e ajuda para participação em congressos.

Para desenvolver essas tarefas, a CIATEC mantém parce-
rias com o Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas) e diversos centros de pesquisas e universidades. 
Além disso, atua como uma ponte entre os empreendedo-
res e órgãos financiadores como a Fapesp (Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), a Finep (Fi-
nanciadora de Estudos e Projetos) e o CNPq (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Centros tecnológicos
presentes em Campinas 

► CIATEC - Companhia de Desenvolvimento 
do  Polo de Alta Tecnologia de Campinas

► CATI - Coordenadoria de Assistência Técnica 
Integral

► CENPRA - Centro de Pesquisas Renato Archer 
(CTI)

► Centro de Pesquisas Avançadas Wernher Von 
Braun

► Centro de Nanociência e Nanotecnologia Ce-
sar Lattes

► CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimen-
to em Telecomunicações

► Codetec - Companhia de Desenvolvimento 
Tecnológico

► EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária

► Instituto de Pesquisas Eldorado

► IAC - Instituto Agronômico de Campinas

► IB - Instituto Biológico

► ITAL - Instituto de Tecnologia de Alimentos

► IZ - Instituto de Zootecnia

► LNLS - Laboratório Nacional de Luz Síncro-
tron

► Softex - Programa Nacional de Software para 
Exportação

► Trade Point - Centro de Serviços de Comércio 
Exterior

► UNIEMP - Fórum Permanente das Relações 
Universidade Empresa 

► CTBE - Centro de Ciência e Tecnologia do 
Bioetanol
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Modelo para segurança pública
Campinas tem mais de 360 câmeras de vigilância espa-
lhadas por suas principais ruas, avenidas, praças, parques 
e terminais urbanos. Todas as 39 escolas municipais e a 
maior parte das unidades de saúde também são monito-
radas 24 horas por dia. Nenhuma outra cidade brasileira 
com mais de 1 milhão de habitantes conta com um sis-
tema semelhante. 

Perfil da segurança campineira
As câmeras estão interligadas ao Centro Integrado 
de Monitoramento de Campinas - CIMCamp, sis-
tema que integra cinco órgãos municipais: Guarda 
Municipal, EMDEC - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento de Campinas , SAMU - Servi-
ço de Atendimento Móvel de Urgência, SETEC 
- Serviços Técnicos Gerais e Defesa Civil. 

Câmera de monitoramento

O monitoramento tem por objetivo:

► Prevenir e combater o delito
► Garantir agilidade no atendimento de qualquer 

ocorrência
► Melhorar a f luidez e a segurança no trânsito
► Alertar e prevenir a ocorrência de desastres naturais
O patrulhamento dos agentes de segurança é realizado 
de forma integrada com as Polícias Civil e Militar.
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CIMCamp – Central Integrada de Monitoramento de Campinas

Segurança de Campinas
► Guarda Municipal com 724 integrantes

► Polícia Militar com 3.000 integrantes

► Polícia Civil com 745 integrantes

► O modelo da CIMCamp (Central Integrada de Monitoramento de Campinas) foi adotado como referência 
para o Brasil, pelo Ministério da Justiça

Campinas também tem os CONSEGs (Conselhos de Segurança dos Bairros), que atuam no auxílio de informa-
ções e levantamento das necessidades locais
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Oferta imobiliária
A construção civil em Campinas encontra-se em franca 
expansão. Outro fator positivo é a tributação de terrenos 
em níveis relativamente baixos. Portanto, há boas opor-
tunidades de negócios imobiliários em todos os setores 
industriais, comerciais e residenciais.

Perfil imobiliário

■ Oferta abundante de imóveis comerciais, industriais e 
residenciais para venda e locação, com boa relação custo-
benefício

■ Construção civil em franca expansão

■ Tributação do terreno comparativamente baixa

■ Estudo da Jones Lang Lasalle destaca que Campinas  
está atraindo cada vez mais investimentos empresariais  
em razão da melhoria do quadro econômico e da sua lo-
calização  

Os eixos de desenvolvimento

A política de atração de empresas, indústrias e investi-
mentos criada pela Prefeitura de Campinas está baseada 
em seis eixos principais. Conhecer cada um deles é fun-
damental para o investidor saber como as oportunidades 
estão distribuídas pelas diferentes regiões da cidade.

A) Áreas Centrais: Pátio Central, Ferroviária, Estação 
Guanabara, antigos curtumes, Capivari e vazios urbanos 
centrais - intervenção urbanística de complementação, 

focando habitação, serviços, comércio e educação, e cria-
ção de um boulevard.

B) Eixo da Anhanguera: polo para implantação de com-
plexo abrangendo centro de exposição, centro de con-
venções, área educacional esportiva, comércio, serviços, 
arena multiuso e centros de distribuição e logística.

C) Ciatec II: parque tecnológico.

D) Região do Campo Grande: polo comercial, indus-
trial e de ref lorestamento.

E) Região de Viracopos: polo logístico, habitacional e 
de serviços e ampliação do Aeroporto Internacional.

F) Eixo da Rodovia Dom Pedro: centros empresariais 
com hotéis, residências e polo logístico.

Para que o desenvolvimento seja positivo para todos, 
a Prefeitura de Campinas investe num planejamento 
mapeado de maneira sustentável. Antes da aprovação 
de cada nova obra ou empreendimento, é efetuado um 
estudo completo e aprofundado, para calcular qualquer 
possível dano ambiental. Com a conclusão dessas pes-
quisas, é estipulada uma área a ser compensada com re-
f lorestamento, até três vezes mais extensa do que a área 
que será afetada. Essa é a condição que a administração 
local impõe, mesmo para as obras da própria prefeitura. 
Medidas assim é que tornam Campinas um exemplo de 
cidade sustentável para outras do Brasil e do mundo. E 
provam que o crescimento planejado é uma solução ren-
tável e inteligente. 

Áreas disponíveis nos principais eixos

Uso do solo               Total  (m²)
(potencial construtivo em m²) 

► Comercial, serviços e institucional 13.080.000

► Industrial 8.350.000

► Tecnológico 5.500.000

► Habitacional 24.720.000

► Logístico 21.900.000

► Total 73.550.000
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Rod. Campinas - Paulínia

Rod. Anhanguera

Aeroporto
Internacional
de Viracopos

Campinas

Rod. Bandeirantes

Rod. Santos Dumont

Rod. Anhanguera

Rod. Dom Pedro I

Rod. Adhemar de Barros

Vantagens
Os eixos de investimento em Campinas foram 
criados sob a perspectiva de:

► Induzir uma ocupação ordenada do espaço

► Preservar e requalificar as áreas tradicio-
nais do centro

► Promover sinergias empresariais

► Evitar uma urbanização dispersa

► Planejar a cidade a longo prazo
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Vocação cosmopolita
Campinas situa-se em uma das mais ricas regiões do Bra-
sil. É uma cidade de médio porte, com 1,1 milhão de ha-
bitantes e sede de uma região metropolitana com popula-
ção de 2,7 milhões de pessoas. Sua excelente localização, 
a 90 quilômetros da capital do estado de São Paulo, na 
Região Sudoeste, a coloca entre as dez mais prósperas do 
Brasil, apresentando um PIB de R$ 27 bilhões.

É a cidade brasileira que mais se destaca na co-geração 
de empregos e na atração de empresas - em especial as 
que atuam no campo da alta tecnologia, de serviços e lo-
gística. Possui milhares de empresas de pequeno, médio 
e grande portes, revelando vigorosa vocação tecnológica 
e acadêmica, detendo mais de 10% da produção cientí-
fica nacional.

Campinas é um dos principais polos nacionais de con-
gressos nas áreas de negócios, saúde, esportes, mídia e 
educação, entre outras. São cerca de seis mil eventos por 
ano e uma média de dois milhões de participantes. Em 
2007, segundo a International Congress and Convention 
Association, Campinas foi a sétima cidade brasileira no 
ranking de eventos.

A cidade sedia o Projeto Sustentar, cujo objetivo é pro-
mover o intercâmbio de informações científicas e tec-
nológicas voltadas para a sustentabilidade econômica, 
ecológica, social, cultural e ética de cidades latino-ame-
ricanas. 

Além disso, o calendário municipal de eventos anuais 
inclui feiras culturais e de artesanato, festivais de música 

e teatro, e eventos das comunidades italiana, portuguesa, 
americana, francesa, espanhola e japonesa.

Apesar de ostentar perfil de grande metrópole, a cidade 
possibilita uma vida social e comunitária muito tran-
quila e integradora. Possui clubes esportivos para todas 
as classes, parques e áreas de lazer, gastronomia de alta 
qualidade para inúmeros gostos e apetites, shoppings 
centers, salas de cinema e de espetáculos de padrão in-
ternacional, além de roteiros turísticos e históricos que 
preenchem com agradável surpresa o tempo de turistas e 
estrangeiros que nela aportam.

Perfil receptivo
► Cerca de 6.000 eventos por ano, com dois mi-

lhões de participantes. No ranking mundial, 
ocupa a 244ª posição entre as cidades que 
mais recebem eventos internacionais (e a 7ª 
posição entre as cidades brasileiras), segundo 
a International Congress and Convention Asso-
ciation (ICCA)

► Realização contínua de feiras culturais e de 
artesanato

► Bienal da Leitura
► Festival Internacional de Teatro
► Feiras de artesanato e antiguidades
► Eventos esportivos regionais e nacionais

Pela infraestrutura e localização (a uma hora 
de São Paulo), Campinas é também uma co-
biçada sede de eventos corporativos
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Representações estrangeiras
Embora esteja situada a apenas 96 km de São Paulo, 
maior polo econômico do país, Campinas é uma cidade 
que possui força própria. Prova disso é a presença de 
várias representações estrangeiras na cidade – oito con-
sulados, três escritórios de representação e duas câmaras 
de comércio. Campinas também é cidade membro da 
rede Mercocidades e tem cidades-irmãs espalhadas por 
todo o mundo.

Consulados

Chile França Guiné-BissauItália

Equador Haiti Portugal

Espanha

Cidades-irmãs

Auroville
Índia

Jericó
Palestina

Gifu
Japão

Fuzhou
China

Novi Sad
Sérvia

Daloa
Costa do Marfim

Belém,  
Blumenau, 
Peruíbe,

Ubatuba e
outras

Assunção
Paraguai

Cabinda
Angola

Concepción
Paraguai

Córdoba
Argentina

Malito
Itália

San Diego
EUA

Câmara do comércio

EUA Itália

Representações

China Japão Israel Paraguai
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Administração comprometida
com o desenvolvimento
Ao mesmo tempo em que adotou uma série de meca-
nismos para tornar a gestão pública mais eficiente, a 
Prefeitura de Campinas também criou diversas leis de 
incentivo para as empresas interessadas em ampliar os 
seus negócios ou se instalar na cidade. O resultado é que 
Campinas conseguiu criar um ambiente bastante favorá-
vel aos investidores nacionais e estrangeiros, o que tem 
se ref letido na atração de diversas empresas e no cresci-
mento do mercado de trabalho.

Diferenciais da administração pública
■ Eficiência e agilidade na tomada de decisões
■ Incentivos fiscais
■ Porta Aberta Empresarial
■ Promoção de investimentos em tecnologia, conheci-

mento e logística
■ Melhoria da qualidade do gasto público
■ Responsabilidade ecológica
■ Ampliação das áreas de preservação ambiental e conso-

lidação de áreas verdes
■ Promoção de negócios sustentáveis
■ Plano de infraestrutura ambicioso
■ Revitalização do patrimônio cultural e histórico

Horizontes para o futuro

► Obras de ampliação do Aeroporto Interna-
cional de Viracopos

► Criação do trem rápido unindo Viracopos a 
São Paulo e ao Rio de Janeiro e, no futuro, a 
Belo Horizonte e a Curitiba

► Expansão da CIATEC, polo tecnológico da 
cidade

► Prolongamento do corredor logístico Anhan-
guera - Bandeirantes - D. Pedro

► Expansão do Techno Park com serviços 
compartilhados

► Criação do Polo Anhanguera, com centro de 
convenções e exposição, e arena esportiva 

► Plano de infraestrutura ambicioso para a re-
gularização fundiária urbana

► Expansão da malha ferroviária
► Revitalização do patrimônio histórico e cul-

tural da cidade

2007
2008
2009

Empregos na administação pública por 
total de empregos formais - %

40

35

30

25

20

15

10

5

0
Brasília São Luís Manaus Curitiba Rio de Janeiro Juiz de Fora Belo Horizonte CampinasPorto Alegre

Fonte: Ministério do Trabalho
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► Melhor cidade do interior do Brasil para se trabalhar 
(FGV/revista Você S/A)

► Líder brasileira em registro de patentes no exterior 
(INPI)

► Maior concentração de centros de P&D do país, ao 
lado de São Paulo

► Segunda cidade em número de agências bancárias por 
10 mil habitantes (IBGE)

► O poder de compra da classe A1 campineira é prati-
camente o dobro da média brasileira (pesquisa Target 
Marketing)

► O comércio local movimenta cerca de R$ 20 bilhões 
anualmente Campinas é a 9ª praça comercial do país, 
dentre as cidades com mais de um milhão de habitan-
tes (sendo a 1ª entre as não capitais - fonte: ACIC/
Atlas do Mercado Brasileiro)

► Quinta melhor infraestrutura urbana do país (Simon-
sen/Exame)

► Terceira cidade mais rápida do Brasil em velocidade 
de acesso à internet (Banda Larga), sendo a primeira 
das cidades que não são capitais (Folha de SP)

► Uma das dez cidades brasileiras que mais geram em-
pregos (Caged-MTE)

► Maior cidade do interior do país (IBGE)

► 10º maior PIB (IPEA)

► Maior aeroporto de cargas da América Latina (In-
fraero)

► Segunda maior f loresta urbana do Brasil: Reserva 
Ecológica Mata de Santa Genebra (251 hectares)

► UNICAMP - uma das três melhores universidades 
da América Latina (The Times Higher Educacional Su-
pplement)

► Um dos dois maiores polos tecnológicos do Hemisfé-
rio Sul (Wired)

Destaques de Campinas

Lagoa do Taquaral Catedral Metropolitana Rua Treze de Maio

Área central de Campinas Praça Arautos da PazComplexo Hospitalar Ouro Verde



Praça Antônio Pompeo



M ais do que uma ótima opção para in-
vestir, Campinas é também uma exce-
lente cidade para morar. Com grandes 

avenidas, parques, diversos espaços de cultu-
ra e lazer, a cidade conjuga respeito pelo meio 
ambiente, beleza, tradição e modernidade como 
poucas outras. E usa a tecnologia a favor da qua-
lidade de vida. 

Campinas, uma
cidade para viver bem
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Tradição na cultura e no esporte
Campinas é a cidade de Carlos Gomes, o maior maestro 
da história brasileira, que deixou ao mundo um legado de 
obras-primas, como a ópera O Guarani. 

Também é berço de esportistas famosos, como Careca 
(futebol) e Maurício (vôlei), e de artistas admirados em 
todo o país, como a atriz Cláudia Raia, o apresentador 
Fausto Silva e os cantores Sandy e Júnior.

Com 2,56 salas de teatro por 100 mil habitantes, 4,73 
salas de cinema por 100 mil habitantes e 3,79 bibliotecas 
por 100 mil habitantes, Campinas continua oferecendo 
espaço cultural para surgirem novos talentos. 

Além disso, a cidade conta com festas de destaque por 
sua organização e animação, como o Carnaval e as festas 
juninas, e promove um Natal que é um dos melhores e 
mais belos do país, tanto em decoração quanto em par-
ticipação popular.

Sua oferta cultural e esportiva é composta por:

■ 10 teatros e auditórios
■ 8 cinemas (com mais de 40 salas)
■ 13 museus
■ 90 bibliotecas
■ 10 galerias de arte
■ Orquestra Sinfônica de Campinas, reconhecida entre as 

três melhores do Brasil (ao lado da OSESP e da OSB)
■ 2 estádios de futebol: Estádio Brinco de Ouro da 

Princesa (Guarani Futebol Clube) e Estádio Moisés  
Lucarelli (Ponte Preta)

■ Centro de Treinamento Olímpico para atletas de saltos 
ornamentais, taekwondo, tênis, atletismo e bicicross 
(em construção)

■ 24 praças de esportes
■ Clubes: Sociedade Hípica de Campinas, Clube Cam-

pineiro de Regatas e Natação, Tênis Clube de Campi-
nas, Clube Semanal de Cultura Artística, Clube Fonte 
São Paulo, Círculo Militar Campinas e outros.

Praça Carlos Gomes no Natal

Virada Esportiva

Carnaval de rua

Orquestra Sinfônica Municipal

Praça Arautos da Paz - Festa Junina
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Uma cidade verde
Campinas é uma cidade bem servida por praças, bosques 
e parques. E esses espaços verdes de descanso e lazer con-
tribuem enormemente para a boa qualidade de vida de sua 
população. Entre as várias opções que a cidade oferece a 
mais popular e tradicional é a Lagoa do Taquaral que, em 
plena área nobre, oferece não só uma grande área verde 
como também espaço para atividades culturais e esporti-
vas. É o local para onde convergem milhares de campinei-
ros, principalmente nos finais de semana. Recentemente, 
a cidade ganhou o Parque Botânico, o Parque da Mata, o 
Parque Capivari e o Parque das Águas, além da criação do 
projeto de Corredores Ambientais Estratégicos. Espalha-
dos em diversas áreas da cidade, eles vão contribuir com 
a sustentabilidade e possibilitar que o desenvolvimento de 
hoje prepare a cidade para que o seu crescimento nos pró-
ximos anos não comprometa o meio ambiente e a quali-

dade de vida. A meta é ultrapassar a diretriz da ONU que 
recomenda a oferta de 12 m² de área verde por habitante.

Respeito pelo meio ambiente

► 26 parques e bosques
► Mais de 1.800 praças e áreas verdes espalhadas por 

toda a cidade
► Diversos programas de educação ambiental
► Clima acolhedor: temperatura média de 21,6ºC 
► 2ª maior f loresta urbana do Brasil: Reserva Ecoló-

gica Mata de Santa Genebra
► APA - Área de Proteção Ambiental com 223 km²
► Áreas de Proteção Permanente
► Parques Lineares
► Corredores Ambientais Estratégicos

Lagoa do Taquaral (Parque Portugal)

Parque das Águas

Parque Botânico
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APA - Área de Proteção Ambiental
Com uma área de 223 km² (28% do total do municí-
pio) a APA de Campinas possui a maior parte das matas 
naturais da cidade. Apresenta fauna e f lora bem diver-
sificadas: 250 espécies de aves, 68 de mamíferos, 45 de 
anfíbios e 40 de répteis. Nas matas é possível encontrar 
macacos, tatus, tucanos, maritacas, capivaras, sabiás, 
além de animais ameaçados de extinção, como jaguatiri-
ca, suçuarana, sagui, lontra e paca. Uma vegetação típica 
de ambientes rochosos, igualmente rara, também é en-
contrada na região.

Fazenda Santa Elisa
É uma reserva f lorestal que abriga o centro de experiên-
cias do Instituto Agronômico de Campinas (IAC). Pos-
sui no seu interior um nicho de rara beleza, que fornece 
informações fundamentais para a recuperação das áreas 
devastadas pela monocultura e outros fatores destrutivos 
da agricultura moderna. A área foi tombada pelo Con-
depacc - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de 
Campinas, em 1991.

Mata de Santa Genebra
A reserva f lorestal doada à cidade de Campinas é um 
resquício de Mata Atlântica composto por 660 espécies 
vegetais e 885 espécies animais, numa área de 251 hec-
tares. Essa abundância é justificada pela biodiversidade 
existente na reserva. O viveiro conta atualmente com 
mais de três mil mudas de espécies nativas e o seu projeto 
de reflorestamento desenvolve um trabalho de recupera-
ção das áreas degradadas. Possui também um borboletá-
rio, no qual já foram catalogadas mais de 700 espécies de 
borboletas encontradas na reserva.

Lagoa do Taquaral (Parque Portugal)
Possui uma área de 33 alqueires destinados ao lazer, 
contando com lagoa, três lagos, bosques destinados a 
piqueniques, conjunto este construído artificialmente. 
Existe a possibilidade de um passeio pela lagoa em pe-
dalinhos, ou ainda aos sábados, domingos e feriados, um 
passeio pelo circuito interno do parque, por tradicionais 
bondinhos. O parque possui ainda: Auditório Beetho-
ven - capacidade para 2.000 pessoas, Concha Acústica, 
Kartódromo Afrânio Pereira, ginásio de bocha, pista 
de cooper, pista de aeromodelismo, balneário, piscinas 
abertas ao público e o Ginásio de Esportes Dr. Alberto 
Jordano Ribeiro. A pesca também é permitida aos sába-
dos, domingos e feriados.

Bosque dos Jequitibás
Possui uma área de quatro alqueires com reserva f lores-
tal de Mata Atlântica do interior; fontes; bicas de água 
potável; zoológico reconhecido pelo Ibama com 300 es-
pécies de aves, répteis e mamíferos (tais como anta, vea-
do, leões, macacos, babuínos, hipopótamos, tigre, onça 
e capivara). Contém aquário, teatro para apresentação de 
peças infantis, playground, pista de cooper, lanchonetes 
e trenzinho que circula no interior do bosque, quiosques, 
lanchonete e cinco museus, entre eles o de História Na-
tural, tombado pelo Condephaat.

Parque Ecológico
Monsenhor Emílio José Salim
Localizado na área da antiga Fazenda Mato Dentro, 
às margens da rodovia Heitor Penteado (altura do km 
3,2), ocupa uma área de 2.850.000 m² e tem um patri-
mônio arquitetônico tombado formado pelo Casarão, 

Lagoa do Taquaral (Parque Portugal)
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Tulha e Capela. No seu interior as pessoas encontram 
playground, áreas para piquenique, lanchonetes, quadras 
poliesportivas, pista de cooper e trilhas para passeios e 
caminhadas.

Praça Ulisses Guimarães - Pedreira do Chapadão
Localizada na rua Marechal Rondon, s/nº, no Jardim 
Chapadão, a Pedreira do Chapadão tem área livre com 
cerca de 130.000 m². Além de uma praça central para 
shows, há um espelho d’água com cascata, canteiros e 
plantas, além de uma pista de cooper e de ciclismo.

Praça Carlos Gomes
Localizada no Centro de Campinas, a praça, em home-
nagem ao maestro e compositor lírico campineiro Carlos 
Gomes, é um espaço de concentração popular. Recupe-
rada seguindo os padrões do seu projeto original, do sé-
culo passado, a praça tem um espaço ajardinado com o 
seu tradicional coreto no centro. Ao todo são 80 bancos, 
iluminação especial e um sistema de som ambiente.

Bosque da Paz Yitzhak Rabin
O Bosque da Paz tem uma área de 63.754 m², sendo 
25 mil metros quadrados de mata nativa. Ele atende a 
população da região com uma pista de cooper, quadras 
poliesportivas, áreas para piqueniques e jogos, lagos 
naturais e playground. O Bosque da Paz foi a primeira 
homenagem ofi cial no Brasil à memória do líder e pre-
sidente de Israel.

Parque Yasser Arafat
O parque está localizado na margem direita do Ribei-
rão Anhumas, numa extensão de 2 km que vão desde a 
Avenida Carlos Grimaldi até próximo a Estação Anhu-
mas da Maria Fumaça e abrange uma área de cerca de 
170.000m². O parque abrigará o prolongamento do tra-
çado da Maria Fumaça até sua nova estação, próxima à 
praça Arautos da Paz, e contempla também o plantio de 
cerca 9.000 mudas de árvores nativas, visando a recom-
posição da mata ciliar. Possui ciclovia e equipamentos de 
esportes e lazer para crianças e familiares. Até o momen-
to já foram plantadas cerca de 3.000 mudas e implanta-
ção de alambrado, calçada e redes de águas pluviais.

Bosque dos Alemães - Praça João Lech Júnior
Uma área de 20.900 m² destinada a passeios, lazer e 
playground para recreação das crianças. A f lora compo-
nente do bosque é constituída de árvores naturais, como 
angico, peroba, pau-ferro, jequitibá, cabreúva, etc.

Bosque dos Italianos
Possui uma área de 14.411,80 m², com equipamentos de 
lazer e recreação.

Praça Carlos Gomes

Centro de Convivência  Cultural
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Parque dos Guarantãs e Centro Esportivo 
Bernardo Kaplan
O Parque dos Guarantãs é a terceira maior área verde 
do município. Localizado no Jardim Europa, beneficia 
diretamente toda a região sul da cidade. Tem cerca de 
100.000 m² além de vasta vegetação. Conta com centro 
esportivo completo, lago, playground, campos de futebol, 
quadras poliesportivas, canha de malha, equipamentos 
para ginástica e área de piquenique com churrasqueiras.

Bosque Valença
Centro de Lazer Ferdinando Tilli
Destinado ao lazer, o parque oferece um agradável con-
tato com a natureza pela vegetação, lagos e opções de 
esporte. A área é cercada e conta com playground, pista 
de circulação de pedestres, equipamentos para ginástica, 
duas quadras de basquete, dois minicampos, um campo 
de futebol com arquibancada e sanitários.

Bosque São José
O bosque, chamado de praça Francisco Vivaldi, possui 
mata nativa e área de recreação para adultos e crianças, 
além de toda infraestrutura necessária.

Bosque Augusto Ruschi
O bosque possui área de 26.000 m² que se distribui em 
vários níveis. Contribui para o lazer da população local, 
que se beneficia de um contato com a natureza através de 
seus ipês roxos, jequitibás, acácias e sibipirunas. O par-
que conta com playground, queda d´água natural, lago 
com patos, pista de circulação de pedestres, sanitários, 
minizoológico, equipamentos para ginástica e área para 
piquenique.

Bosque dos Artistas
Área de 7.773 metros quadrados localizada no bairro 
Swift, trata-se de um sítio onde artistas em passagem 

pela cidade eram convidados a visitar. Os artistas plan-
tavam uma árvore e deixavam suas mãos impressas em 
placas de cimento.

Bosque dos Cambarás
Ocupando uma área de 58.300 m², o bosque foi estrutu-
rado a partir de um fragmento de mata nativa remanes-
cente em terreno com características arenosas. Para com-
plementar a vegetação natural, foram plantadas 10 mil 
mudas de árvores nativas e exóticas, muitas delas típicas 
de cerrados, como o próprio Cambará, que deu nome ao 
bosque. Sua área possui parque infantil, quadras polies-
portivas, campos de futebol e pista de cooper.

Bosque Chico Mendes
Contando com uma área de 34.000 m², o bosque Chico 
Mendes homenageia o líder dos seringueiros da Ama-
zônia. Possui uma quadra poliesportiva, um minicam-
po, equipamentos de ginástica, playground, passarela de 
cimento em toda extensão da área e bancos públicos. O 
projeto paisagístico englobou, junto com a proteção da 
mata nativa, a colocação de grama, canteiros de f lores e 
plantas ornamentais, além do plantio de 3.000 mudas de 
diversas espécies de árvores como jequitibás, caviúnas e 
jatobás.

Parque Ecológico - Bosque Hermógenes de 
Freitas Leitão
Inaugurado em dezembro de 1996, o bosque possui uma 
área de 135 mil m², com uma lagoa, pista para corridas e 
caminhadas, bancos para descanso, quiosques com chur-
rasqueiras, mesas, cadeiras, playground e equipamentos 
para ginástica. O parque possui uma vegetação nativa 
e exótica, e fauna diversificada que permite momentos 
agradáveis, em especial, ao entardecer.

Parque Linear Ribeirão das Cabras
O parque insere-se nos estudos do plano gestor da Área 
de Proteção Ambiental Municipal para recuperação da 
mata ciliar do Ribeirão das Cabras, que se prolonga den-
tro do contexo paisagístico do parque.

Catedral Metropolitana

Praça Carlos Gomes
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Parque Botânico
Com uma área de mais de meio milhão de me-
tros quadrados em volta de dez lagos, o Parque 
Botânico é um local organizado para entrete-
nimento com amplos espaços de cultura e lazer. 
Todo o projeto do parque foi feito para se in-
tegrar ao ambiente, com pouco movimento de 
terra e mínima intervenção no local, que é uma 
nova opção de turismo em Campinas. 

Parque das Águas
Com uma área de 300 mil m², o local privile-
gia o lazer e as atividade físicas onde os visi-
tantes desfrutam de um ambiente com muito 
verde. Também há espaço para as crianças com 
brinquedos lúdicos que estimulam a criatividade e um 
playground tradicional. Para contato e integração com 
a natureza, foram construídos deques de observação 
dentro dos lagos do Parque para que as pessoas possam 
se relacionar com a fauna e f lora se integrando com o 
meio ambiente. Além disso, o Parque abriga o Centro 
de Conhecimento da Água, que tem por objetivo ser um 
espaço de aprendizagem e de pesquisa, visando a cons-
cientização da importância da preservação da água e do 
meio ambiente.

Parque Linear Capivari
O Parque Linear Capivari é uma opção de lazer, esportes 
e cultura com pista de cooper, um minicampo de futebol 
e duas quadras de vôlei de areia. A área do parque está 
localizada ao longo de três quilômetros do Rio Capivari, 
entre as rodovias Santos Dumont e Bandeirantes, com 
aproximadamente 1,2 milhão de metros quadrados. 

Observatório Municipal Jean Nicolini
Inaugurado em 1977, o Observatório de Capricórnio, 
como é conhecido, oferece cursos de astronomia em di-
versos níveis, desde o infantil até o universitário. Possui 
publicações didáticas especiais de temas sobre astrono-
mia. Seus visitantes podem observar por telescópio inú-
meros objetos celestes.

Centro de Convivência Cultural
Localizado na Praça Tom Jobim, no bairro do Cambuí, 
um dos pontos de maior concentração de bares noturnos 
da cidade, ele é um dos locais de encontro da população 
para as apresentações da Orquestra Sinfônica Municipal 
(OSM).

Com uma grande concha acústica, o Centro de Convi-
vência é um conjunto arquitetônico que reúne ainda dois 
teatros, uma galeria interna para exposições de arte, a 
sede da OSM e um bar.

Catedral Metropolitana Nossa Senhora da 
Conceição
Sua construção foi iniciada em 6 de outubro de 1807 e 
terminada em 8 de dezembro de 1883. O desenho da fa-
chada é obra do arquiteto Cristovan Binini e seu acaba-
mento foi realizado pelo engenheiro Francisco de Paula 
Ramos de Azevedo. A fachada é composta de três corpos 
sobrepostos, em forma de torre assiriana, decorada em 
estilo clássico. O primeiro é de ordem Jônica, a parte 
central saliente coroada por um frontão triangular. Está 
servida por três entradas, sobre as quais estão colocadas 
uma série de quadros em relevo onde ficam gravadas as 
principais datas históricas do templo. O segundo corpo é 
de ordem Coríntia composta, onde há o relógio, de gran-
des dimensões ladeadas por duas janelas em arcadas.

O terceiro corpo assenta em base quadrada, tendo ape-
nas uma janela ao centro, franqueada por espaçosos pas-
seios. Sobre esse corpo eleva-se a pirâmide coroamento, 
encimada por esfera a uma cruz de ferro. Em 1923, a 
catedral passou por importantes reformas, destacando-
se como importante realização nessa ocasião, a grande 
cúpula de cimento encimada pela imagem da Virgem 
Maria, substituindo assim o pequeno Zimbório de vi-
dros coloridos então existentes. O acabamento interno é 
todo ornamentado em cedro vermelho, no estilo barroco 
brasileiro, cujo principal artista foi o baiano Vitoriano 
dos Anjos.

Estação Ferroviária
Construída em 1872 para ligar Campinas e Jundiaí, a 
Estação Ferroviária foi reconstruída em 1984, quando 
pertencia à Cia. de Estrada de Ferro. O edifício com 
padrões arquitetônicos ingleses do século XX no estilo 
gótico vitoriano foi tombado pelo Condephaat em 1982.

Lagoa do Taquaral (Parque Portugal)
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Palácio dos Azulejos

Construído na época em que Campinas era um centro 
famoso do Brasil por suas fazendas de café. Construção 
esmerada em que foi usado material importado da Euro-
pa, como mármore espanhol, grades inglesas e azulejos 
feitos da mais fina louça portuguesa, como era de costu-
me na época. Os Barões do Café mandavam construir 
suas vivendas nos pontos centrais da cidade. Por causa da 
imponência do prédio e sua localização, é que no começo 
da século a prefeitura adquiriu para suas instalações o 
grande sobrado localizado na esquina das Ruas Regen-
te Feijó e Ferreira Penteado, antiga residência do Barão 
de Itapura, Joaquim Ferreira Penteado. Tombado pelo 
Condephaat em 1967.

Planetário de Campinas
O Planetário de Campinas é o modelo pequeno ZKP 2, 
da firma Zeisa Jane, da Alemanha Oriental. É o único 
desse tipo atualmente existente no Brasil, sendo cons-
tituído por sistemas ópticos mecânicos e eletrônicos de 
alta precisão. O prédio que o abriga possui a forma de 
um tronco de pirâmide em cujo interior encontra-se uma 
cúpula ou abóbada semiesférica que representa o céu, 
onde são realizadas as projeções. A finalidade do plane-
tário é basicamente didática, dirigida às crianças.

Museu Histórico
Em seu acervo podemos encontrar objetos de tortura dos 
escravos, liteira, armas da Guerra do Paraguai e objetos 
pertencentes ao Marquês de Três Rios. Possui mais de 
800 peças.

Museu 9 de Julho
Armas e munição da Revolução Constitucionalista de 
1932 e a reprodução a óleo do pano de boca do antigo 
Teatro Municipal fazem parte do seu acervo.

Museu de História Natural
Em seu acervo encontramos animais embalsamados, 
insetos, peças de mineralogia, peças de vegetais, painel 
do ciclo do bicho-da-seda, conchas e animais marinhos, 
ovos, etc.

Museu do Folclore
Mais de 300 peças fazem parte do seu acervo, com des-
taque para as estátuas do Vale do Paraíba.

Museu do Índio
Acervo: cerâmica, utensílios de palha, instrumentos in-
dígenas, pedras e sambaquis.

Museu Arquidiocesano de Campinas
Museu histórico, tendo como principal seção a de arte 
sacra.

Museu Carlos Gomes
Em seu acervo encontramos objetos pessoais, piano, har-
pa e outros objetos pertencentes a Carlos Gomes.

Museu de Arte Contemporânea de Campinas
Acervo composto por pinturas, esculturas, publicações 
e slides.

Museu do Café
O Museu do Café pretende preservar e difundir a me-
mória da cultura cafeeira em Campinas.

Estação Cultura (Ferroviária)
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Museu Dinâmico de Ciências
Foi criado a partir de um convênio entre a Prefeitura 
de Campinas, Unicamp, Funcamp e Aciesp. O museu 
oferece diversas atividades para escolas, além de sessões 
escolares no planetário. São também ministrados cur-
sos, palestras e exposições para o público em geral, bem 
como cursos e oficinas para professores.

Museu da Cidade
Foi criado em 1992 para reunir acervos de três museus 
até então existentes na cidade: o Museu do Índio, criado 
em 1967; o Museu Histórico, de 1969; e o Museu do 
Folclore, de 1977. O novo museu foi instalado em um 
edifício do final do século XIX (1886), originalmente 
construído para abrigar as oficinas da Lidgerwood Ma-
nufacturing Co. Ltda. Desde sua fundação, o Museu da 
Cidade vem desenvolvendo um conjunto de atividades 
voltadas para a ref lexão e o debate sobre a trajetória his-
tórica da cidade. Além disso são organizadas exposições 
itinerantes, cursos, oficinas, performances teatrais, se-
minários, palestras, ciclos de vídeos e lançamentos de 
livros.

Museu da Imagem e do Som (MIS) e Centro 
de Documentação (Palácio dos Azulejos)
O Museu da Imagem e do Som (MIS) de Campinas foi 
fundado em 1975 e, desde então, vem captando, organi-
zando, preservando e divulgando registros iconográficos 
que documentam a história social e cultural de Campi-
nas. O MIS também organiza mostras de vídeo, cinema 
e fotografia.

Centro Campineiro de Memória Afro-Brasileira
Localizado no Palácio da Mogiana. A história da comu-
nidade negra é contada em fotos, vídeos e documentos. 
Destaque para a Carta de Cocheiro, emitida em nome 
do antigo proprietário da casa. Trata-se de um espaço 
que possibilita o resgate histórico, cultural e social dos 
afrodescendentes, com exposições durante o ano todo.

Aquário Municipal de Campinas
É o único no Brasil a apresentar de forma didática a 
evolução do reino animal, mostrando os principais filos, 
desde os invertebrados marinhos até os vertebrados. Os 

animais estão expostos em 49 aquários e nove terrários. 
O aquário possui aproximadamente 200 espécies de ani-
mais vivos, entre elas anêmonas, cipréia, caranguejo-ara-
nha, camarão-palhaço, escorpião, aranha-caranguejeira, 
estrela-do-mar, cavalomarinho, tubarão-lixa, moréia, 
peixe-leão, baiacu, oscar, neon, axolotle, tartaruga-de-
ouvido-vermelho, coral, jiboia e cascavel.

Centro de Conhecimento da Água
Inserido no Parque das Águas, é um espaço de aprendi-
zagem e de pesquisa, visando a conscientização da im-
portância da preservação da água e do meio ambiente, 
atendendo crianças, jovens e adultos. Integra a região sul 
às demais da cidade, garantindo mais qualidade de vida 
aos moradores.

Polo de lazer e entretenimento
Campinas abriga ou é vizinha de alguns dos maiores po-
los de lazer e entretenimento do estado de São Paulo e 
do país. Entre os principais destinos para quem procura 
diversão, estão: 

Praça Carlos Gomes

CAMPINAS

ITUPEVA

VINHEDO
ITATIBA

JARINU

LOUVEIRA

INDAIATUBA

VALINHOS

JUNDIAÍ

MORUNGABA
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■ Hopi Hari: maior parque temático, cultural e de diver-
sões do país, a 20 minutos do centro de Campinas.

■ Wet’n Wild: parque aquático com capacidade para sete 
mil pessoas localizado no município de Itupeva, a 20 mi-
nutos do centro de Campinas.

■ Serra do Japi: importante reserva ambiental e f lores-
tal, com diversas possibilidades de ecoturismo, tais como 
trilhas pela f loresta, cachoeiras e turismo de observação. 
Está a cerca de 30 minutos de Campinas.

■ Holambra: a Estância Turística Holambra, a cidade 
das flores, é um dos mais importantes centros produto-
res e exportadores de flores do Brasil. A pequena e aco-
lhedora cidade notabiliza-se também pela qualidade de 
sua culinária de origem holandesa. Fica a 30 minutos de 
Campinas.

■ Circuito das Frutas: é uma região compreendida por 
nove municípios circunvizinhos: Indaiatuba, Itatiba, Itu-
peva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos e 
Vinhedo. Todos eles com uma forte presença do setor ru-
ral em suas economias, sobretudo da fruticultura. Além 
das melhores frutas do país, são oferecidos diversos ou-
tros atrativos, tais como:

□ Adegas de vinho artesanal e licores
□ Produção de compotas e geleias de frutas de época
□ Fazenda histórica de café
□ Fazendas dentro da APA (Área de Proteção Am-

biental na Serra do Japi), com opções de trilhas, 
cachoeiras ou descanso

□ Apiários e orquidários
□ Fazendas-pousadas

□ Criação de avestruzes
□ Pesqueiros e haras
□ Fazenda-escola de agropecuária
□ Alambiques de pinga
□ Restaurantes de comida típica regional
□ Opção do colha e pague durante as safras
□ Espaços para eventos, confraternizações, day cam-

ping, cursos e treinamentos

Hopi Hari

Centro de Convivência - Arena Brasil
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■ Circuito das Águas: compreendendo as estâncias de 
Amparo, Serra Negra, Socorro, Monte Alegre do Sul, 
Lindóia, Águas de Lindóia, Jaguariúna e Pedreira, o 
circuito está localizado na Serra da Mantiqueira. Suas 
estâncias são hoje animados centros de lazer com uma 
avançada infraestrutura hoteleira e de serviços, nos mol-
des dos melhores e mais modernos centros europeus. A 
qualidade de suas águas, conhecidas internacionalmente 
por seus poderes de cura, é um dos atrativos especiais 
das estâncias. Elas também oferecem ao turista imagens 
de uma beleza natural, vales cobertos de muito verde, 
cachoeiras, fontes de água potável, água e clima entre os 
melhores do mundo. O circuito também tornou-se um 
importante centro para convenções e eventos, e um local 
escolhido pelos amantes de esportes e do ecoturismo.

■ Turismo de aventura: os distritos de Sousas e Joa-
quim Egídio estão em Área de Preservação Ambiental 
e oferecem uma imensa área verde para as mais variadas 
práticas de esportes, banhos de cachoeiras, caminhadas 
e trilhas (a cavalo, bicicleta, moto ou a pé). Os passeios 
são feitos de forma sustentável e com responsabilidade 

ambiental pelas colinas e matas nativas, banhadas pe-
los rios Jaguari e Atibaia. Outro atrativo da região é o 
Observatório Municipal, localizado na Serra das Cabras. 
Além disso, a região é famosa pela oferta gastronômi-
ca, com uma grande variedade de bares e restaurantes. 
Algumas cidades próximas a Campinas, como Socorro 
e Brotas, também possuem diversas opções e são impor-
tantes representantes do Circuito Nacional dos Espor-
tes de Aventura. Estão em uma região montanhosa com 
várias corredeiras e atividades como arvorismo, acqua 
ride, boia cross, canyoning, caving, cascading, ducking, es-
caladas, mountain biking, off-road, rafting, rapel, tirolesa, 
trekking, voo livre e paraglider. 

■ Estação Ferroviária Anhumas e Maria Fumaça: com 
130 anos, a velha estação ferroviária da época do ciclo 
do café preserva suas antigas instalações, bem como o 
antigo trem e a antiga locomotiva, a Maria Fumaça, com 
passeios de Campinas a Jaguariúna. As instalações e a 
Maria Fumaça são constantemente utilizadas para pro-
duções de filmes e novelas históricas.

Maria Fumaça



Av. José de Souza Campos (Norte-Sul)Av. José de Souza Campos (Norte-Sul)



Área central da cidade



Como se informar sobre os incentivos que o 
município oferece aos investidores? Quais são 
as escolas de línguas estrangeiras presentes na 

cidade? Quais representações comerciais estão instala-
das em Campinas? Essas e muitas outras informações 
estão disponíveis no capítulo que se segue - um guia de 
endereços para quem deseja investir, produzir e viver 
em Campinas.

Como estabelecer-se 
em Campinas
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Primeiros passos
Para se realizar um empreendimento na cidade de 
Campinas são solicitados alguns procedimentos. Para 
que a execução se torne mais fácil, a Prefeitura de 
Campinas criou o Porta Aberta Empresarial, um pos-
to de atendimento que centraliza todas as informações 
e serviços que o empreendedor necessita. Basicamente, 
os procedimentos requeridos são:

Construção:

■ Diretrizes urbanísticas e cadastramento da área (gle-
bas)

■ Ficha Informativa do Imóvel (lote)
■ Procedimentos para a obtenção de licenças para 

construção de empreendimentos, incluída a Certi-
dão Ambiental

■ Certificado de Conclusão de Obras (CCO)
■ Habite-se

Abrindo um negócio:

■ Órgãos descentralizados
■ Sanasa (Procedimentos - Sociedade de Abasteci-

mento de Água e Saneamento S/A)
■ Vigilância Sanitária - Secretaria de Saúde
■ EMDEC - Empresa Municipal de Desenvolvimento 

de Campinas
■ CETESB - Companhia de Tecnologia de Sanea-

mento Ambiental
■ JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
■ Receita Federal
■ INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social
■ Secretaria Estadual dos Negócios da Fazenda
■ Alvará de Uso e Funcionamento
■ Cadastramento Tributário
Para mais informações sobre como se estabelecer em 
Campinas, cinco órgãos se dispõem a solucionar qual-
quer dúvida:

■ Porta Aberta Empresarial
■ Comissão de Análise dos Incentivos Fiscais
■ Secretaria Municipal de Finanças
■ Secretaria Municipal de Cooperação Internacional
■ Secretaria Municipal de Comércio, Indústria, Servi-

ços e Turismo

Nota Fiscal Eletrônica
Modernização Tributária para o benefí-
cio do contribuinte

A Prefeitura de Campinas implantou a Nota Fiscal 
Eletrônica para substituir as notas de serviço im-
pressas. Os contribuintes são beneficiados, pois ela 
traz mais segurança, diminui os gastos com impres-
são das notas fiscais padrão, e elimina a necessidade 
do armazenamento dos documentos impressos. A 
implantação da Nota Fiscal Eletrônica complemen-
ta outras ações de modernização da Prefeitura como 
a criação do Porta Aberta Empresarial, a descen-
tralização do atendimento aos contribuintes e a im-
plantação do ISS Digital. Cerca de 40 mil empresas 
emitem mais de 500 mil NFSe por mês.

Porta Aberta Empresarial:
seu ponto de apoio em Campinas
O Porta Aberta Empresarial é uma inovação da 
Prefeitura de Campinas na área tributária. Seu 
principal objetivo é centralizar serviços e informa-
ções para empresas, tanto as que já estão instala-
das na cidade, como todas as outras que queiram 
investir aqui. No posto de atendimento, além de 
serviços como concessão de alvarás e de licenças de 
funcionamento, são oferecidas informações sobre 
as leis de incentivos fiscais, ou agendamento com a 
Comissão de Incentivos. O Porta Aberta Empre-
sarial é um órgão facilitador que visa ajudar o em-
presário, diminuindo a burocracia e aumentando a 
agilidade no estabelecimento de empresas na cida-
de. Em parceria com o SEBRAE (Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o 
órgão oferece cursos gratuitamente para potenciais 
novos empreendedores.

Prédio da Prefeitura de Campinas
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Incentivos fiscais
A cidade de Campinas oferece hoje três leis de incentivos 
fiscais:
■ I. Compre Campinas
■ II. Incentivos Fiscais para Empresas de Base Tecno-
lógica
■ III. Incentivos Fiscais para Empresas em Geral. Os 
benefícios vão desde a redução na alíquota de ISSQN 
(Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) até a 
isenção no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urba-
no). No caso do ISSQN, a redução na alíquota já vale a 
partir da data em que o pedido foi protocolado; para o 
IPTU, o benefício só passa a valer no exercício seguinte 
ao pedido. Também há possibilidade de isenção de taxas 
e emolumentos e do ITBI (Imposto de Transmissão de 
Bens Inter Vivos)

1. Incentivos fiscais para empresas em geral
Valem para:
■ Empresas já instaladas com projetos de expansão
■ Novas empresas
■ Loteamentos ou condomínios industriais
Duração: 6 anos, renováveis por mais seis

Benefícios:
■ ISSQN: redução de 0,5% a 3% da alíquota do ISSQN, 
limitado à alíquota mínima de 2%, para o incremento do 
ISSQN gerado com a implantação ou com a expansão
■ IPTU: redução de 25% a 100% do IPTU para a área 
construída nova
■ ITBI: redução de 50% do ITBI
■ Isenção de taxas e emolumentos

Benefícios para condomínios e loteamentos indus-
triais:
Para a constituição de loteamento ou condomínio:
■ Isenção do IPTU do terreno por três anos
■ Isenção do ITBI
■ Isenção do ISSQN incidente na construção para a 
construção em loteamento ou condomínio:
■ Isenção do IPTU do terreno por dois anos durante a 
construção
■ Isenção do ITBI
■ Isenção do ISSQN incidente na construção

Critérios para habilitação:
Apresentação de projeto de viabilidade de instalação ou 
de expansão, que deve ser expressamente requerido, con-
tendo os seguintes fatores:
■ Geração de postos de trabalho

■ Receita com prestação de serviços
■ Diferença positiva de valor adicionado
■ Empresas de alta tecnologia e centros de distribuição 
têm pontuação adicional

Vantagens:
■ É opção para as novas empresas ou empresas em ex-
pansão cuja atividade preponderante seja a prestação de 
serviços
■ Não faz restrição quanto aos beneficiários

2. Incentivos fiscais para empresas de base 
tecnológica
Valem para empresas que concentram suas atividades em 
produtos e serviços tecnologicamente inovadores, atuali-
zados ou renovados, em:
■ Informática
■ Pesquisa e desenvolvimento
■ Biologia, biotecnologia e química
■ Técnicos de eletrônica, mecânica, telecomunicações e 
congêneres
■ Duração: 6 anos, renováveis por mais seis
Benefícios:
■ ISSQN: redução da alíquota para até o limite mínimo 
de 2%
■ IPTU: redução de 30% a 50% do valor do imposto
■ ITBI: redução de 50% do valor do imposto
■ Isenção de taxas e emolumentos

Critérios para habilitação:
A empresa deve apresentar pelo menos duas das seguin-
tes características:
■ Possuir no quadro geral dos sócios e empregados os 
seguintes níveis de escolaridade, concluídos ou em anda-
mento, ligados diretamente ao objeto social da empresa:

■ 40% com nível de graduação superior
■ 12% com pós-graduação

■ Ter recebido ou ser interveniente de recursos oriundos 
do CNPq, FINEP, FAPESP, de órgãos de fomento fe-
deral ou estadual, ou de organizações internacionais de 
fomento há até 36 meses da data do pedido
■ Ter recebido aporte financeiro de capital de risco regu-
lado pela CVM ou reconhecido pela FINEP
■ Possuir ou ter solicitado uma patente, registro de  
software, de direito autoral ou Certificado de Proteção  
Cultivar até 36 meses da data do pedido
■ Ser residente ou egressa de incubadora de empresas de 
base tecnológica até 36 meses da data do pedido 
Exceção: as empresas instaladas ou que vierem a se insta-
lar no Polo de Alta Tecnologia (Parques I e II) e na área 
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industrial do Aeroporto Internacional de Viracopos não 
precisam cumprir essas exigências

Critérios para pontuação:
Além dos itens dos critérios para habilitação, também 
são pontuados:
■ Escolaridade de nível técnico, se maior ou igual a 10% 
do quadro geral de sócios ou empregados
■ Receita com exportação
■ Receita bruta anual
■ Incremento da receita tributável pelo ISSQN
■ Tempo de vida da empresa no município
Vantagens:
■ Os benefícios são aplicados sobre a totalidade dos lan-
çamentos e não somente sobre o incremento
■ É opção para empresa existente em que a prestação de 
serviços seja atividade preponderante

3. Compre Campinas
Vale para:
■ Empreendimentos industriais
■ Centros de distribuição
■ Unidades logísticas de serviços e produtos
Duração: 10 anos

Objetivo:
Atrair para Campinas investimentos de indústrias, de 
centros de distribuição e de unidades de logísticas de 
mercadorias e de serviços e, consequentemente, ampliar 
a geração de emprego e de renda no município.

Benefícios:
■ Moratória para pagamento do ISSQN, IPTU e ITBI 
até 36 meses da aprovação do projeto
■ Dispensa do pagamento dos custos relativos aos pro-
cedimentos administrativos necessários para a regulari-
zação do projeto de construção, reforma e ampliação do 
empreendimento, mediante requerimento
■ Concessão de créditos tributários em contrapartida ao 
incremento gerado

Benefício - créditos para fins tributários:
Composição do crédito tributário:
■ 60% da cota parte do ICMS resultante do incremento 
do valor adicionado
■ 20% da cota parte do ICMS resultante do valor adicio-
nado das compras feitas no município. Quando o forne-
cedor for indústria ME ou EPP, o percentual é de 30%
■ 50% do incremento do ISSQN próprio
■ 33% do incremento do ISSQN por substituição tributária

Adicional ao crédito tributário:
Acréscimo de 10% sobre o total de créditos tributários, 
quando constar do projeto um ou mais dos itens:
■ Apresentar projeto de preservação ambiental
■ Manter programa educacional ou de creche
■ Realizar doações a fundos municipais
■ Construir, reformar ou manter equipamento ou infra-
estrutura pública

Utilização dos créditos tributários concedidos:
Pagamento de tributos devidos à Prefeitura de Cam-
pinas:
■ IPTU
■ ISSQN
■ ITBI
■ Outros: transferência para outros contribuintes 

Condição para a obtenção dos benefícios:
Apresentação de projeto de investimento para instalação 
ou para ampliação de planta já existente; ou de projeto 
de expansão de receita de venda de bens e serviços, e/ou 
de aumento de aquisição de bens e serviços produzidos 
no município.

Vantagem:
É a melhor opção para empresas contribuintes do ICMS, 
com faturamento acima de R$ 10 milhões.
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Região Metropolitana de Campinas
Malha Rodoviária

Divisa de Municípios

Rodovias

Mapas Campinas

Região Metropolitana de Campinas
Malha Rodoviária

Fonte: Emplasa



Macrozonas
Macrozona 1 - Área de Proteção Ambiental - APA

Macrozona 2 - Área de Controle Ambiental - ACAM

Macrozona 3 - Área de Urbanização Controlada - AUC

Macrozona 4 - Área de Urbanização Prioritária - AUP

Macrozona 5 - Área Prioritária de Requalificação - APR

Macrozona 6 - Área de Vocação Agrícola - AGRI

Macrozona 7 - Área de Influência Aeroportuária - AIA

Macrozona 8 - Área de Urbanização Específica - AURBE

Macrozona 9 - Área de Integração Noroeste - AIN

Limite de Município

Perímetro UrbanoRodovias

Ferrovias

IMPLANTAÇÃO DE EIXOS VERDES
Corredores Ambientais Estratégicos

Polígono de Multiplicidade Ambiental (5X1)

Vias Verdes - Alamedas

Parques Lineares
A. Córrego Pium

B. Rio Capivari

C. Ribeirão das Pedras

D. Ribeirão Anhumas

E. Ribeirões Cabras - Pires

F. Córrego V. União

Parques Temáticos
1. Parque da Mata

2. Parque das Águas

3. Parque Botânico

4. Parque do Café

Área da Operação Urbana Consorciada
Lei Complementar nº 12/04

Trecho Cerâmicas - Pq. Linear Capivari

Limite de Município

Perímetro Urbano

Rodovias

Área urbanaFonte: Seplama/Semurb/PMC
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Implantação de Eixos Verdes/Polígono de multiplicidade Ambiental

Macrozonas



Densidade de lotes vagos no perímetro urbano

Lotes vagos no perímetro urbano
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Fonte: Seplama/Semurb/PMC

Eixos estratégicos de desenvolvimento e de requalificação



Densidade média construída nas UTBs
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CONTATOS

PREFEITURA
Avenida Anchieta, 200 - Centro
CEP 13015-904
Telefones: +55 19 2116-0275 / 2116-0281 / 2116-0163
www.campinas.sp.gov.br

Gabinete do Prefeito
Avenida Anchieta, 200 - 4º andar
Telefone: +55 19 2116-0552
www.campinas.sp.gov.br/gabinete

Coordenadoria de Comunicação
Avenida Anchieta, 200 - 3º andar
Telefone: +55 19 2116-0762

Porta Aberta Empresarial
Avenida Anchieta, 200 - Térreo
Telefone: +55 19 2116-0691
Fax: +55 19 2116-0686
empresarial@campinas.sp.gov.br

Comissão de Análise dos Incentivos Fiscais
Avenida Anchieta, 200
Telefone: +55 19 2116-0814
incentivosfiscais@campinas.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Administração
Avenida Anchieta, 200 - 6º andar
Telefone: +55 19 2116-0339
www.campinas.sp.gov.br/administracao
sma.gabinete@campinas.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
Avenida Anchieta, 200 - 13º andar
Telefone: +55 19 2116-0271
www.campinas.sp.gov.br/assuntosjuridicos

Secretaria Municipal de Finanças
Avenida Anchieta, 200 - 8º andar
Telefone: +55 19 2116-0315
smf@campinas.sp.gov.br
www.campinas.sp.gov.br/financas

Secretaria Municipal de Comércio, 
Indústria, Serviços e Turismo
Avenida Anchieta, 200 - 5º andar
Telefone: +55 19 2116-0716
smcist@campinas.sp.gov.br
www.campinas.sp.gov.br/comercio

Secretaria Municipal de Cooperação 
Internacional
Avenida Anchieta, 200 - 5º andar
Telefone: +55 19 2116-0754
secretaria.cointer@campinas.sp.gov.br
www.campinas.sp.gov.br/cooperacao

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Avenida Anchieta, 200 - 17º andar
Telefone: +55 19 2116-0300
www.campinas.sp.gov.br/infraestrutura

Secretaria Municipal de Planejamento, 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Avenida Anchieta, 200 - 19º andar
Telefone: +55 19 2116-0221
www.campinas.sp.gov.br/seplama

Secretaria Municipal de Urbanismo
Avenida Anchieta, 200 - 2º andar
Telefone: +55 19 2116-0873
jeniferdantas@gmail.com

INSTITUTOS DE PESQUISA

CIATEC - Companhia de Desenvolvimento 
do Polo de Alta Tecnologia de Campinas
Rua Lauro Vannucci, 1.020 - Jardim Santa Cândida
CEP 13087-548
Telefone/Fax: +55 19 3756-5433
info@ciatec.org.br
www.ciatec.org.br

Embrapa Informática Agropecuária
Av. André Tosello, 209 - Barão
Geraldo - Caixa Postal 6041
CEP 13083-886
Telefone: +55 19 3789-5700
Fax: +55 19 3289-9594
www.cnptia.embrapa.br

Embrapa Monitoramento por Satélite
Av. Soldado Passarinho, 303 - Fazenda Chapadão
CEP 13070-115
Telefone: +55 19 3211-6200
Fax: +55 19 3211-6222
www.cnpm.embrapa.br

Embrapa Meio Ambiente
Rodovia SP 340 - km 127,5 - Caixa Postal 69
Jaguariúna/SP
CEP 13820-000
Fone: +55 19 3867-8700
Fax: +55 19 3867-8740
www.cnpma.embrapa.br

Instituto Agronômico de Campinas - IAC
Av. Barão de Itapura, 1.481 - Caixa Postal 28
CEP 13020-902
Telefones: +55 19 3231-5422 / 3234-8144
Fax: +55 19 3231-4943
www.iac.sp.gov.br
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Instituto Biológico
Rodovia Heitor Penteado, km 3
CEP 13001-970
Telefone: +55 19 3251-1491
Fax: +55 19 3251-8705
www.biologico.sp.gov.br

Instituto de Zootecnia - IZ
Rua Heitor Penteado, 56
Nova Odessa/SP
CEP 13460-000
Telefone: +55 19 3466-9400
Fax: +55 19 3466-6415
zootecnia@iz.sp.gov.br
www.iz.sp.gov.br

CATI - Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral
Av. Brasil, 2.340 
Vila Itapura - CEP 13070-178
Telefone: +55 19 3743-3700 
www.cati.sp.gov.br

Centro de Pesquisas Renato Archer - 
CenPRA
Rodovia Dom Pedro I - km 143,6 - Amarais
CEP 13069-901
Telefone: +55 19 3746-6000
Fax: +55 19 3746-6028
www.cenpra.gov.br

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron
Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, 10.000 - Guará
Caixa Postal 6192
Polo II de Alta Tecnologia de Campinas
CEP 13083-970
Telefone: +55 19 3512-1010
Fax: +55 19 3512-1004
secre@lnls.br
www.lnls.br

Instituto de Tecnologia de Alimentos - 
ITAL
Avenida Brasil, 2.880 - Caixa Postal 139
CEP 13070-178
Telefone: +55 19 3743-1700
www.ital.sp.gov.br

Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em 
Telecomunicações - CPqD
Rodovia SP 340 (Campinas/Mogi Mirim) - km 118,5
CEP 13086-902
Telefone: +55 19 3705-6773
www.cpqd.com.br

Instituto de Pesquisas Eldorado
Rodovia SP 340 (Campinas/Mogi Mirim) - km 118,5
CEP 13086-902
Telefone: +55 19 3757-3000
Fax: +55 19 3757-3131
negocios@eldorado.org.br
www.eldorado.org.br

UNIVERSIDADES E FACULDADES

Universidade Estadual de Campinas          
Unicamp
Cidade Universitária Zeferino Vaz
Distrito de Barão Geraldo
Telefone: +55 19 3521-2121
www.unicamp.br

Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas - PUC-Campinas
Rua Marechal Deodoro, 1.099
Telefone: +55 19 3735-5900
www.puc-campinas.edu.br

Universidade Paulista - Unip
Rua Pedro Domingues Vitale, 644
Telefone: +55 19 3272-9444
www.unip.br

Universidade São Francisco - USF
Rua Waldemar César da Silveira, 105
Telefones: +55 19 3779-3323 / +55 19 3779-3326
www.saofrancisco.edu.br

IESCAMP - Instituto de Educação e Escola 
Superior de Campinas
Avenida John Boyd Dunlop
Telefone: +55 19 3227-6152
www.iescamp.com.br

IPEP - Instituto Paulista de Estudo e Pesquisa
Rua José de Alencar, 430
Telefone: +55 19 3737-3270
www.ipep.edu.br

UNISAL - Centro Universitário Salesiano 
de São Paulo 
Rua Baronesa Geraldo de Resende, 330
Telefone: +55 19 3744-6910

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Av. Brasil, 1.200
Telefone: +55 19 3212-1284
www.mackenzie.com.br
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São Leopoldo Mandic Faculdade e Centro de 
Pós-Graduação 
Av. José Rocha Junqueira, 13 
Telefone: +55 19 3211-3600 
www.slmandic.edu.br 

Faculdade Comunitária de Campinas - FAC
Rua José Rosolen 171 - 13061-020
Telefone:+55 19 3229-0841   
www.unianhanguera.edu.br

FACAMP 
Estrada Municipal UNICAMP - Telebrás km 1, s/nº 
Cidade Universitária
Telefone: + 55 19 3754-8500  
www.facamp.com.br

Faculdade Policamp
Rua Luiz Otávio, 1.281 
Telefone: +55 19 3756-2300 
www.policamp.edu.br

Metrocamp
Rua Dr. Sales de Oliveira, 1.661
Telefone: +55 19 4501-2650 
www.metrocamp.edu.br

ÓRGÃOS EMPRESARIAIS

Aliança Brasil - China
Rua Sacramento, 399 - Centro
Telefones: +55 19 3237-2125 / 8189-1288
CEP 13010-210
adv.tak@gmail.com / aliancabrcn@yahoo.com.br

Associação Comercial e Industrial de 
Campinas - ACIC
Rua José Paulino, 1.111 - Centro
Telefone: +55 19 2104-9200
CEP 13013-001
www.acicnet.org.br

Associação Okinawa Kenjin de Campinas
Av. Marechal Rondon, 3.360 - Jardim Eulina
Telefone: +55 19 3242-9022
okinawa.kenjin@terra.com.br

Câmara de Comércio/EUA - AMCHAM 
Campinas
Avenida José de Souza Campos, 900 - 8º andar
CEP 13092-110
Telefone: +55 19 2104-1251
luiz.drouet@amchambrasil.com.br 
www.amcham.com.br

Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e 
Indústria
Rua Barão de Paranapanema, 435
CEP 13026-010
Telefone: +55 19 3253-1963
camaraitaliana3@mpc.com.br 
www.italcam.com.br 

Campinas Convention & Visitors Bureau
Rua Tiradentes, 289, cj. 12 - Jardim Guanabara
CEP 13023-190
Telefone: +55 19 3232-5444
Fax: +55 19 3232-3595
www.campinas-regiao.com.br

CIESP - Centro das Indústrias do Estado de 
São Paulo
Rua Padre Camargo Lacerda, 37
CEP 13070-277
Telefone: +55 19 3743-2200
www.ciespcps.org.br

Fundação Fórum Campinas
www.forumcampinas.org.br

Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de 
Campinas
Rua Camargo Paes, 118 - Guanabara
Telefone: +55 19 3241-1213
nipocampinas@terra.com.br

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São 
Paulo
Av. Campos Sales, 755 - Térreo
CEP 13013-001
Telefone: +55 19 2104-9230
Fax: +55 19 2104-9228
jucesp@acicnet.org.br

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas
Av. Andrade Neves, 1.811 - Jd. Chapadão
Telefone: +55 19 3243-0277
Fax: +55 19 3242-6997
campinas@sebraesp.com.br

Trade Point Campinas
Rodovia Santos Dumont, km 66
Aeroporto Internacional de Viracopos
CEP 13051-970
Telefone: +55 19 3725-5751
www.tpcampinas.org.br








