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1. Dois anos de gestão: como fechamos o 

ano de 2014? 
 

Crescimento econômico: 
 

Campinas é uma cidade com dinâmica 
própria, ou seja, com histórico de 
crescimento em muitos anos superior à 
média nacional. Historicamente, o 
crescimento real do PIB da cidade é de 
5% ao ano, com base no cálculo da taxa 
composta anual de crescimento da série 
histórica do PIB do IBGE, que vai de 
2004 a 2012. Nesses últimos anos, 
Campinas é a 8ª cidade que mais 
cresceu no Brasil. 
Cabe destacar que o PIB de uma cidade 
é composto por diversas variáveis 
macroeconômicas, quais sejam, 
consumo, investimentos, gastos do 
governo e o saldo da balança comercial.  
Em Campinas, na gestão do Prefeito 
Jonas Donizette, ocorreu a redução no 
déficit comercial da ordem de U$ 330 
milhões entre 2013 e 2014.  
Em 2013 criaram-se 20 mil novos postos 
de trabalho em Campinas, ainda que em 
2014 se tenham perdido cerca de 3 mil 
postos, de acordo com informações do 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED). A cidade 
responde por 41% dos empregos 
gerados na Região Metropolitana. E, 
entre 2010 e 2014, nota-se particular 
crescimento no número de postos de 
trabalho na indústria extrativa mineral, 
nos serviços e comércio.  
A arrecadação tributária de serviços 
mostrou crescimento de 32% em termos 
nominais entre 2012 e 2014, ou 18% em 
valores reais para o mesmo período.  
Particularmente registra-se aumento no 
faturamento dos setores de Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TICs),  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
construção civil e atividades auxiliares 
de transportes aéreos. 
Com base neste cenário positivo estima-
se que o PIB de 2014 tenha-se 
encerrado em cerca de R$ 50 bilhões e 
a renda per capita em R$ 44 mil.  
Em 2014, houve queda da atividade 
industrial no Brasil e, acordo com o 
IBGE, o município de Campinas é o 15º 
maior parque industrial brasileiro, 
ficando atrás de outros importantes 
centros como São Paulo (1º lugar), Rio 
de Janeiro (3º lugar), Guarulhos (9º 
lugar) e Curitiba (13º lugar).  
A análise da natureza dos 
empreendimentos na cidade conduz à 
conclusão de que comércio e serviços 
perfazem 84% dos estabelecimentos no 
município.  
A desaceleração econômica vigente 
desde 2014 não impactou o município 
de modo significativo, pois as vocações 
de Campinas estão voltadas para 
serviços de logística, P&D, segurança 
(defesa) e turismo de negócios.  
Outro argumento de peso reforça o fato 
de que Campinas é uma cidade pautada 
pelo comércio e serviços. O valor 
adicionado de serviços é 3 vezes 
superior ao da indústria. Em 2013, 
estima-se que este valor tenha 
alcançado R$ 29 bilhões e em 2014, R$ 
30 bilhões.  
Ademais, considerando valores de 2013 
como base, a preços correntes, o PIB do 
município de Campinas (U$ 23 bilhões) 
é superior ao de muitos países, como 
Honduras (U$ 18,5 bilhões), Geórgia 
(U$16,1 bilhões), Moçambique (U$ 15,6 
bilhões) e Jamaica (U$ 14,3 bilhões). 
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De acordo com a Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS), em 2013, 
foram inaugurados 3,3 mil novos 
empreendimentos, aumentando o 
número total de empresas estabelecidas 
na cidade de 68,9 mil para 72,3 mil.  
Essa elevação no volume de 
empreendimentos aprovados deriva em 
boa parte do trabalho da Prefeitura de 
melhoria do ambiente de negócios, o 
qual vem repercutindo de maneira 
positiva dentre as empresas de 
pequeno, médio e grande portes.  
Nesse sentido, também se destacam 
duas políticas públicas de 
desburocratização implantadas em 
dezembro de 2014 pela gestão corrente: 
 

 
1) Via Rápida Empresa: através 

desse sistema online, os 
empreendedores podem obter 
licenças estaduais e municipais 
em única plataforma. A abertura 
de empresas e a viabilidade do 
uso do solo acontece em até 5 
dias úteis, dando segurança 
jurídica ao empreendedor sobre 
seu estabelecimento no local 
pretendido. No primeiro 
quadrimestre passaram pelo 
sistema 8 mil processos 
eletrônicos, dos quais 5 mil foram 
deferidos pela Prefeitura;  
 

2) Aprovação das Leis de Incentivos 
Fiscais: essas leis incentivam 
startups (nº 14.920) e empresas 
consolidadas (nº 14.947) nas 
áreas de defesa, P&D, turismo de 
negócios e logística, por meio da 
redução de ISS e IPTU. 
Atualmente há 1.820 empresas 
beneficiárias desse incentivo, o 
qual se caracteriza como uma 
política fiscal anticíclica. 
 

Competitividade de Campinas: 

 
Em 2014 a Prefeitura de Campinas 
realizou uma pesquisa com 47 empresas  

 
de distintos perfis e portes localizadas 
na cidade para entender as vantagens 
competitivas territoriais e seus fatores de 
atração de novos empreendimentos.  
Das respondentes, 67% são micro e 
pequenas empresas, 28% de médio 
porte e 5% de grande porte.  
Os setores compreendidos na amostra 
são de desenvolvimento de software, 
manutenção e comércio de 
equipamentos, serviços de engenharia, 
eventos, saúde humana, dentre outros. 
Apenas 21% desse total exportam e no 
conjunto dos empreendedores que não o 
fazem, foram relatados como 
empecilhos os entraves burocráticos, o 
desconhecimento do mercado exterior e 
a necessidade de adequação do produto 
para a demanda de outros países. Frise-
se que a média nacional de empresas 
exportadoras perfaz 2%. 
Por estes motivos, o Projeto da 
Prefeitura Exporta Campinas já atendeu 
mais de 120 empresas desde sua 
criação em janeiro de 2013, a fim de 
orientar as empresas sobre os 
procedimentos de exportação mais 
adequados à natureza de suas 
atividades econômicas. 
Os respondentes da pesquisa também 
relataram as principais vantagens para 
as empresas estabelecerem-se em 
Campinas, resumidas a seguir: 
 

1) Vantagem locacional (geográfica 
e logística): 12 respostas; 

2) Residência dos empresários e 
funcionários em Campinas: 11 
respostas; 

3) Presença de pólo tecnológico e 
vínculo com universidades: 11 
respostas; 

4) Competitividade comparada: 6 
respostas; 

5) Mão de obra qualificada: 4 
respostas; 

6) Dinamismo econômico do 
município e da região: 3 
respostas; 

7) Incentivos fiscais: 1 resposta; 
8) Qualidade de vida: 1 resposta. 
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Em paralelo, os empresários 
entrevistados também responderam 
acerca dos fatores que os mantêm na 
cidade, quais sejam: 
 

1) Dinamismo econômico do 
município e da região: 14 
respostas; 

2) Sede da empresa, dos clientes e 
contratos: 8 respostas; 

3) Vantagem locacional (geográfica 
e logística): 7 respostas; 

4) Residência dos empresários e 
funcionários em Campinas: 6 
respostas; 

5) Presença de pólo tecnológico e 
vínculo com universidades: 5 
respostas; 

6) Presença de mão de obra 
qualificada: 5 respostas; 

7) Incentivos fiscais: 3 respostas; 
8) Qualidade de vida: 2 respostas; 
9) Transformações trazidas com a 

gestão atual: 2 respostas; 
10)Expansão de filiais para outras 

cidades: 1 resposta.   
 
Resumindo, os principais fatores de 
competitividade não são os 
incentivos fiscais, mas a logística, a 
própria localização dos empresários 
e seus funcionários na cidade bem 
como a presença de pólo tecnológico 
e de vínculos com universidades. Da 
mesma forma, o dinamismo 
econômico e os encadeamentos 
produtivos garantem a permanência 
dos empresários no território. 

 

O estudo da Consultoria Brookings 

sobre a Região Metropolitana de 

Campinas*: 
 

O estudo realizado pela consultoria 
internacional, além de estar voltado para 
regiões metropolitanas (e não para 
cidades), utiliza em sua metodologia de  
 
 

 
 
cálculo do PIB somente o valor 
adicionado da indústria.  
Os detalhes, presentes no Apêndice B 
do relatório da Consultoria Brookings, 
demonstram a metodologia do estudo, 
voltada para a atividade industrial e para 
áreas metropolitanas, conforme os 
trechos extraídos a seguir. 
 
Trecho 1:  
 
“This study uses the general definition of 
a metropolitan area as an economic 
region with one or more cities and their 
surrounding areas, all linked by 
economic and commuting ties.” (p.34) 
 
Tradução: 
 
“Este estudo usa a definição geral de 
área metropolitana como região 
econômica com uma ou mais cidades e 
suas áreas de entorno, todas ligadas por 
laços econômicos e de trocas.” 
 
 
Trecho 2: 
 
“To generate GDP by metropolitan area, 
this study sums county-level GDP 
estimates from Moody’s Analytics using 
county-based metropolitan area 
definitions. Oxford Economics collects 
data from national statistics bureaus in 
each country or from providers such as 
Haver, ISI Emerging Markets, and 
Eurostat. It then calculates forecasted 
metropolitan GDP as the sum of 
forecasted industry GVA** at the 
metropolitan level.” 
 
Tradução do trecho grifado: 
 
“O estudo projeta o PIB como a soma do 
valor adicionado bruto da indústria no 
nível metropolitano.”  
 
*O estudo pode ser obtido pelo link: 
http://washcouncil.org/presentations-2015/2014-
Global-Metro-Monitor-Map.pdf. 
 
** GVA - gross value added (valor adicionado bruto). 
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2. O desempenho da economia de 

Campinas no primeiro quadrimestre e 

as perspectivas para 2015:  
 
O fluxo de empregos apresentado pelo 
CAGED demonstrou que de janeiro de 
2015 até abril aconteceram 69,3 mil 
novas contratações e 69,9 mil 
desligamentos. Os desligamentos 
advieram principalmente da construção 
civil e do comércio. No setor de serviços, 
o saldo de empregos criados foi de 2,3 
mil postos, com especial atenção para 
as ocupações associadas à limpeza e 
educação.  
Segundo o Ministério de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
(MDIC), a balança comercial de 
Campinas aponta um déficit de U$ 235,5 
milhões em março deste ano. Em 
valores correntes, as exportações 
somaram U$ 103,9 e as importações, U$ 
339,6 milhões. 
Para 2015, as expectativas são de 
desaceleração do crescimento 
econômico em todas as cidades do país. 
A mitigação desses efeitos exige 
medidas importantes, que envolvem 
comprometimento dos setores público e 
privado através de dois elementos: 
 

 Gasto público: gastar menos e 
de forma eficiente, com objetivo 
de elevação do superávit 
primário;  

 Expectativas: cabe aos 
empresários direcionarem as 
suas expectativas para inovações 
através da identificação de novas 
oportunidades econômicas. 
Considerando o total investido na 
economia por governo e 
empresários, o investimento 
privado constitui-se a componente 
cíclica do investimento, por este 
motivo as expectativas 
empresariais devem se 
transformar em otimismo.  
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