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1. INTRODUÇÃO:

O planejamento de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) de Campinas tem 
por objetivo precípuo a construção da política municipal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação a vigorar entre os anos de 2015 a 2025, estando essa última 
fundamentada no cumprimento de metas definidas pelo governo municipal 
e pela sociedade civil. Para a elaboração deste plano adotou-se como questão 
norteadora do exercício de planejamento: “Como será Campinas, a cidade do 
conhecimento e da inovação, em 2025?”. A partir dela, foi realizada uma série de 
discussões em diferentes fóruns com várias representações. Para validação final 
do presente plano foi também realizada uma oficina de trabalho para a qual foram 
convidadas todas as pessoas que participaram do processo de planejamento 
estratégico.

Nos meses de novembro e dezembro de 2013, reuniram-se 15 (quinze) 
representantes do governo municipal e de instituições que atuam em Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Campinas na forma de grupo de trabalho, a fim de 
debaterem a visão e a matriz SWOT que contempla as forças, fraquezas, ameaças 
e oportunidades para a cidade, além de selecionarem direcionadores estratégicos 
de C,T&I. Esses últimos foram usados na etapa da construção da política local de 
C,T&I com 52 (cinquenta e dois) especialistas, ocorrido em 28 de março de 2014. 

O fator de sucesso das iniciativas contidas neste plano remonta-se ao alinhamento 
das ações nele definidas com as políticas e programas das três esferas de governo 
voltadas para a área de C,T&I. 

Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), entre 2004 
e 2008 esteve em vigor a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 
(PITCE). Entre 2008 e 2010, dando continuidade à PITCE, surgiu a Política de 
Desenvolvimento Produtivo (PDP), com o Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio (MDIC) gerindo os “programas para o fortalecimento da 
competitividade” e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), os 
chamados “programas mobilizadores em áreas estratégicas”. 

Em 2011, iniciou-se o Plano Brasil Maior (PBM). Ao mesmo tempo foi aprovada 
a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI), a qual elege 
alguns programas prioritários, que envolvem as cadeias importantes para 
impulsionar a economia brasileira (tecnologias da informação e comunicação, 
fármacos, complexo industrial da saúde, petróleo e gás, complexo industrial 
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da defesa, aeroespacial, nuclear e áreas relacionadas com a economia verde e 
o desenvolvimento social) (Figura 1). A ENCTI estabelece objetivos, diretrizes e 
prioridades para o setor de C,T&I. Ela foi concebida para ser implementada em 
estreita articulação com a política industrial, consubstanciada no Plano Brasil 
Maior. 

O PBM possui orientações estratégicas norteadoras de algumas das propostas 
contidas nesse plano, quais sejam: i) promover a inovação e o desenvolvimento 
tecnológico; ii) criar e fortalecer competências críticas da economia nacional; iii) 
aumentar o adensamento produtivo e tecnológico das cadeias de valor; iv) ampliar 
os mercados interno e externo das empresas brasileiras; v) garantir crescimento 
socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável e; vi) ampliar os níveis de 
produtividade e competitividade da indústria brasileira. 

Figura 1. Articulação da política de C,T&I com as principais políticas de Estado e a 
integração dos atores
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       Fonte: MCTI (2012).

Além desses planos e programas, a Lei de Inovação é um instrumento que 
estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica 
no ambiente produtivo. Todos esses mecanismos formam um conjunto coerente 
e consistente de diretrizes complementares às propostas a seguir apresentadas 
nesse Planejamento Estratégico.



2. METODOLOGIA:

O primeiro passo da construção do Planejamento Estratégico de C,T&I consistiu 
na definição dos direcionadores estratégicos locais que são os balizadores da 
política local de C,T&I. 

Posteriormente, o segundo passo compreendeu a análise das forças, fraquezas, 
ameaças e oportunidades para a cidade de Campinas pelo grupo de trabalho. Isso 
foi possível mediante um encontro presencial ocorrido em  21 de março de 2014, 
o qual gerou a “Matriz SWOT” para Campinas, como também uma proposta de 
visão e missão no que tange à C,T&I local.

Cabe ressaltar que essa Matriz serviu como insumo para o trabalho posterior 
de construção de futuros possíveis e metas estratégicas para os direcionadores 
de C,T&I. Portanto, no dia 28 de março de 2014 deu-se o terceiro passo do 
Planejamento Estratégico de C,T&I, no qual 52 especialistas planejaram a 
política local de C,T&I em um Workshop realizado na Universidade Presbiteriana 
Mackenzie no campus de Campinas (Figuras 2 e 3).

Figuras 2 e 3. Workshop de Planejamento Estratégico de C,T&I
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Fonte: CMCTI (2014).

Os 52 especialistas trabalharam em seis grupos futuros possíveis de 15 
direcionadores, pensando no horizonte temporal de 2025. Tais direcionadores 
tanto se referiam à agenda de políticas públicas de C,T&I (parques tecnológicos, 
incubação e aceleração, etc.), quanto a assuntos mais transversais e abrangentes, 
vinculados ao desenvolvimento econômico (mobilidade, matriz energética, política 
tributária, etc.). O Quadro 1 mostra a divisão dos direcionadores para cada tema-
chave tratado no Workshop de 28 de março.



Quadro 1. Temas e direcionadores estratégicos de C,T&I.

Temas Direcionadores

Mercado e 
Sociedade

• Promoção da marca Campinas

• Promoção de inovações sociais

• Diversificação da matriz energética

• Atração de investimentos e retenção de empresas intensivas 
em conhecimento

• Captação de oportunidades de mercado

Governo

• Desenvolvimento e implementação de política tributária para 
empresas intensivas em conhecimento

• Eficiência na gestão pública e novas ferramentas

• Melhoria dos serviços públicos

• Implantação da gestão urbanística

• Implantação da Campinas Digital

Tripla Hélice

• Criação e fortalecimento da Agência de Desenvolvimento e 
Inovação

• Fortalecimento dos parques tecnológicos

• Formação, capacitação e qualificação de recursos humanos

• Fortalecimento da interação entre empresa governo e 
universidade com vistas ao desenvolvimento e aplicação do 
conhecimento

• Incubação e aceleração de empresas
Fonte: CMCTI (2014).

A despeito da abrangência dos direcionadores, a metodologia utilizada permitiu 
que os especialistas sugerissem a inclusão de outros durante o exercício de 
Planejamento. Após isso, os grupos de especialistas propuseram metas para cada 
direcionador, a fim de alcançarem os futuros pretendidos. Cabe mencionar que o 
método empregado no Workshop é chamado Foresight, em que os especialistas 
projetam o futuro que desejam e com isso traçam metas para sua construção.  
As metas correspondem às ações práticas a serem tomadas pelos atores do 
sistema local de inovação (governo, empresa, universidade, centros de pesquisa e 
organizações não-governamentais)  (Figura 4).
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Figura 4. Passos metodológicos do Planejamento Estratégico de C,T&I

Passo 1 Passo 2 Passo 3

·Definição dos 
direcionadores de 
C&T

·Construção da 
matriz SWOT para 
C&T
·Identificação de 
visão e missão

·Definição dos 
futuros possiveis 
para cada direciona-
dor
·Definição das 
metas de C&T

        Fonte: CMCTI (2014).

Em 28 de novembro de 2014 foram apresentados, em reunião ordinária do 
CMCTI, os resultados do quarto passo de elaboração do PECTI de Campinas, 
que consistiu na elaboração de um questionário, respondido pelos conselheiros 
do CMCTI, sobre as 73 (setenta e três) metas estratégicas traçadas a partir 
dos direcionadores (objetivos específicos) do governo; tripla hélice e mercado e; 
sociedade. Nessa reunião, todas as metas foram validadas, criando-se então as 
condições necessárias para a realização da oficina de validação final.

O quinto e último passo consistiu na realização de uma oficina de validação 
do documento final do planejamento estratégico. A oficina foi realizada no dia 
27 de março de 2015, na Universidade Presbiteriana Mackenzie no campus de 
Campinas, tendo sido convidadas todas as pessoas que participaram das etapas 
anteriores. Para a validação do plano foram criados três grupos de trabalho para 
a discussão de cada um dos temas-chave e respectivos direcionadores. Na etapa 
final da oficina cada grupo apresentou em reunião conjunta, o resultado das 
discussões de seus grupos para os demais.

De acordo com os passos metodológicos utilizados para o Planejamento 
Estratégico de C,T&I de Campinas, esse documento está dividido nas seguintes 
seções, além do objetivo e da metodologia: a) apresentação da matriz SWOT, 
missão e visão de Campinas no que tange à C,T&I; b) apresentação dos futuros e 
metas para os direcionadores de cada tema, em três seções e; c) considerações 
finais.



3. MISSÃO, VISÃO E MATRIZ SWOT:

MISSÃO E VISÃO

Considerando que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social 
e de Turismo (SMDEST), por força das competências atribuídas, é a responsável 
maior pela elaboração e execução desse plano, portanto assume-se que a 
sua missão será a norteadora das ações, metas e planos aqui definidos; e o 
fará observando a cooperação interinstitucional com as demais Secretarias, 
Empresas Públicas e Fundações Municipais, dada a reconhecida transversalidade 
setorial das ações vinculadas à C,T&I. Considera-se também o papel importante 
que o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI) tem em razão 
de seu Regimento Interno, o qual lhe atribui a responsabilidade por “observar 
o cumprimento e atualizar o Planejamento Estratégico de Ciência, Tecnologia 
Inovação”. Pode-se então, à luz da missão da SMDEST e do papel do CMCTI, abaixo 
apresentados, definir a visão de futuro que é o norte do presente planejamento.

MISSÃO DA SMDEST

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo tem 
como principal objetivo ser um facilitador entre o Poder Público Municipal e o 
empreendedor, funcionando como a porta de entrada deste na Prefeitura e na 
cidade de Campinas. Faz parte de suas funções ser o órgão integrador entre as 
diversas Secretarias e Departamentos da Prefeitura.

PAPEL DO CMCTI

O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, criado pela Lei Municipal 
nº 14.739/2013, é órgão consultivo de assessoramento do Poder Executivo, 
exercendo suas atribuições conforme regimento interno. O Conselho tem por 
objetivo apoiar e incentivar o desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação 
no Município, nos termos do artigo 251 da Lei Orgânica do Município. O conselho 
é composto por membros do Poder Executivo Municipal, de Universidades, 
Centros de P,D&I, Associações, Sindicatos, Fundações e Organizações não-
governamentais (ONG’s), devidamente constituídas e com atuação na área de 
Ciência, Tecnologia e Inovação.
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O Artigo 3° do seu Regimento Interno estabelece, dentre outras funções, que 
o CMCTI deverá “cumprir e atualizar o Planejamento Estratégico de Ciência, 
Tecnologia e Inovação”, definindo assim a sua responsabilidade em relação ao 
Plano Estratégico em tela.

VISÃO DE FUTURO

A definição da visão de futuro para a cidade de Campinas foi realizada por meio de 
discussões entre os participantes do processo de planejamento estratégico que 
procuraram destacar a importância dos diferentes agentes que atuam em C,T&I. 
Foi estabelecida a seguinte visão de futuro para Campinas: 

“Ser reconhecida nos cenários nacional e internacional até 2025, como um dos 
principais polos de referência em ciência, tecnologia e inovação, bem como de 
geração de conhecimento, empreendedorismo, formulação e implementação 
de políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e 
ambiental e para qualidade de vida dos seus cidadãos.”

Ou ainda, de forma reduzida a visão pode ser definida como:

“Ser reconhecida nacional e internacionalmente como a Cidade do Conhecimento 
e da Inovação.”

ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO

A análise dos ambientes interno e externo no qual Campinas se insere é basilar 
para a formulação das estratégias e dos planos de ação. Essa análise levanta as 
forças políticas, legais, tecnológicas, econômicas e socioculturais que impactam 
positiva ou negativamente a execução do plano. 

Para essa análise foi utilizada a Matriz SWOT, cuja sigla vem dos termos ingleses 
Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e 
Threats (Ameaças). A Matriz é um instrumento utilizado para planejamento 
estratégico, o qual possibilita recolher informações importantes caracterizadoras 
dos ambientes interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades e ameaças), 
relevantes para o processo de planejamento e para a execução do plano.



MATRIZ SWOT

A matriz SWOT tem por finalidade possibilitar um olhar objetivo e crítico das 
oportunidades, ameaças, forças e fraquezas que Campinas possui. Assegura 
a coerência das ações definidas no processo de planejamento. O resultado das 
discussões para elaboração da Matriz pode ser visto a seguir (Quadros 2-5).

Quadro 2. Oportunidades
Capacidade de captação de recursos para financiamento e fomento de pesquisas 
inovadoras junto às instituições financeiras e órgãos de fomento.
Crescimento acentuado da economia em setores intensivos do conhecimento 
na região.
Cultura de empreendedorismo na região.
Existência de políticas para criação Sistema Regional de Inovação Integrada  
(SRII).
Existência de projetos de transporte ferroviário (interurbano e interestadual).
Expansão do aeroporto de Viracopos.
Incentivos para o estabelecimento de (Parcerias Público-Privadas).
Localização geográfica.
Polo catalisador de oportunidades na Região Metropolitana de Campinas.

Quadro 3. Ameaças
Alto custo de vida em Campinas.
Aumento da insegurança pública em Campinas e nas rodovias.
Competição com outras cidades com projetos mais estruturados de atração de 
empresas de base tecnológica.
Custo Brasil.
Excesso de burocracia nas três esferas de governo.
Inadequação de projetos e políticas governamentais, nas três esferas, para 
C,T&I.
Legislação complexa em todas as esferas de governo.
Limitação da disponibilidade hídrica na Região.
Não credenciamento definitivo dos Parques Tecnológicos de Campinas no 
Sistema Paulista de Parques Tecnológicos de São Paulo (SPTec).
Não aplicação de novas leis de incentivo põe em risco a perpetuação da vocação 
tecnológica de Campinas.
Não estabelecer o SRII (Sistema Regional de Inovação Integrado) na Região 
Metropolitana, evitando a consolidação de forma sustentável em uma rede de 
influência.
Possibilidade de rebaixamento do rating do país, afugentando investimentos 
estrangeiros.
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Quadro 4. Forças
Bom nível de comunicação entre os principais agentes de desenvolvimento. 
Cinco parques tecnológicos integrantes do Sistema Paulista de Parques 
Tecnológicos (SPTec) .
Comércio diversificado e bem estruturado.
Conjunto significativo e consolidado de Instituições de P&D com atuação 
diversificada (Agronegócio, TIC etc.).
Ensino superior de qualidade.
Existência de um Conselho Municipal de C,T&I (CMCTI).
Existência de um Fórum de integração das Instituições de P&D.
Fácil acesso (rodovias, ferrovias e aeroportos).
Importante polo de atração regional.
Infraestrutura urbana existente.
Mão de obra qualificada.
Parque industrial diversificado com presença de importantes players globais.
Produção científica e tecnológica expressiva. 
Reconhecida como cidade da ciência, tecnologia e inovação. 
Visão de longo prazo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Social e de Turismo.



Quadro 5. Fraquezas
Alto custo da mão de obra local.
Ausência de um plano estratégico consistente de longo prazo para C,T&I. 
Ausência de um programa para o estímulo à cultura da cidadania e do sentimento 
de pertencimento .
Ausência de uma Agência de Desenvolvimento local.
Ausência de cultura de empreendedorismo inovador.
Baixa atuação do setor produtivo (empresas) em C,T&I. 
Baixa conscientização da importância da qualidade de vida para o 
desenvolvimento tecnológico e econômico da cidade.
Baixa integração entre governo, setor produtivo e instituições de pesquisa para 
estímulo ao uso da C,T&I.
Cultura incipiente de investimento de risco (investidores-anjo, capital de risco e 
capital semente).
Elevado índice de criminalidade.
Entraves burocráticos na legislação municipal de uso e ocupação do solo.
Falta de estabelecimento de governança neutra do Sistema Local de Inovação, 
com participação ativa de todos os principais atores.
Falta de programa de divulgação que promova Campinas como Cidade do 
Conhecimento e Inovação.
Limitações no espaço territorial para implantação de novos empreendimentos 
de base tecnológica.
Problemas técnicos e ambientais na mobilidade urbana. 

Fonte: CMCTI (2014).

ANÁLISE DA MATRIZ SWOT

A análise SWOT, elaborada no Planejamento Estratégico de Ciência, Tecnologia e 
Inovação de Campinas, possibilita que se compreenda o cenário ao qual a cidade 
de Campinas se insere e ainda, que se identifiquem quais pontos fortes explorar 
e quais pontos a trabalhar no âmbito do município. Essa ferramenta ajuda a 
determinar a posição atual de Campinas e antecipar o futuro, visando aproveitar 
as oportunidades e precavendo-se das ameaças. 

Com o objetivo de entender melhor o cenário em que Campinas está inserida, é 
necessário dividi-lo em ambiente externo, por meio da análise das variáveis que 
afetam o município de fora para dentro e ambiente interno, analisando variáveis 
que afetam o município de dentro para fora.
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ANÁLISE DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO

AMBIENTE EXTERNO

No ambiente externo existem muitas oportunidades que podem favorecer a 
competitividade e o crescimento de Campinas. Dentre elas estão a capacidade 
de captação de recursos para financiamento e fomento de pesquisas inovadoras 
junto às instituições financeiras e órgãos de fomento, o crescimento acentuado 
da economia em setores intensivos do conhecimento na região e a localização 
geográfica privilegiada em região central do estado mais importante do país. 
Campinas é sem sombra de dúvidas um polo de atração para o estabelecimento 
de parcerias público-privadas que podem impulsionar e potencializar o 
crescimento da cidade tanto na ampliação e consolidação da infraestrutura como 
no oferecimento de serviços para a sociedade.

Já as ameaças que podem impactar o crescimento e o desenvolvimento 
econômico, social e ambiental de Campinas estão relacionadas com o alto custo 
de vida em Campinas em itens como moradia, mobilidade e serviços, o aumento da 
insegurança pública em Campinas e a burocracia. Também pesa nessa avaliação 
a competição com outras cidades com projetos bem estruturados de atração de 
empresas de base tecnológica. São ameaças recentes, impondo novos desafios 
para o planejamento da cidade, a limitação da disponibilidade hídrica na Região 
e o fraco desempenho econômico do país, com impactos na avaliação dos riscos 
aos investimentos no país e na região, que podem desestimular ou limitar os 
investimentos de grandes grupos internacionais.

AMBIENTE INTERNO

No ambiente interno, é possível verificar que Campinas possui um bom nível de 
comunicação e integração entre os principais agentes de desenvolvimento em 
todas as esferas de governo. Tem comércio diversificado e bem estruturado, 
instituições de ensino e pesquisa de alto nível capazes de suprir as necessidades 
crescentes de mão obra qualificada e gerar novos conhecimentos. A cidade conta 
com fóruns integradores de agentes chaves na área de C,T&I, possui infraestrutura 
física e logística diferenciadas quando comparadas às maiores regiões do país, 
parque industrial diversificado com presença de importantes players globais, 
sendo reconhecida nacionalmente como cidade da Ciência, Tecnologia e Inovação. 
Essa situação faz de Campinas um município diferenciado em relação à grande 



maioria das cidades do país, localizando-a em 4º (quarto) lugar no ranking 
das 15 (quinze) maiores cidades brasileiras usando o critério de IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano).

Em relação aos pontos fracos que podem impactar ou limitar a sua competitividade 
como cidade de conhecimento e da inovação e, que devem ser entendidos como 
oportunidades de melhoria por parte da administração municipal e demais atores 
envolvidos, residem o alto custo da mão de obra local, cultura incipiente de 
investimento de risco (investidores-anjo, capital de risco, capital empreendedor 
etc.); ausência de cultura de empreendedorismo inovador, problemas na segurança 
pública agravados por se tratar de uma cidade com porte de metrópole, restrições 
quanto a espaço físico para implantação de novos empreendimentos de base 
tecnológica e problemas na mobilidade urbana.
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4.  CAMPINAS 2025:  MERCADO E SOCIEDADE

O tema-chave “Mercado e Sociedade” aborda os seguintes direcionadores: 
Promoção da marca Campinas; Promoção de inovações sociais; Diversificação da 
matriz energética; Atração de investimentos e retenção de empresas intensivas 
em conhecimento e; Captação de oportunidades de mercado. 

Para cada um dos direcionadores que compõem esse tema serão apresentadas as 
metas estratégicas, iniciativas estratégicas e os indicadores de acompanhamento. 
Ao final, será apresentado um quadro contendo a priorização das metas 
estratégicas para esse tema e a indicação de agente(s) responsável(is) pela sua 
execução.

DIRECIONADOR - PROMOÇÃO DA MARCA CAMPINAS

Campinas será conhecida no futuro como “Cidade do Conhecimento e da Inovação”. 
Campinas tem o status de um grande município, com PIB comparável ao de 
grandes capitais nacionais e grande densidade populacional urbana. É também 
conhecida como uma cidade de importantes polos científicos e tecnológicos, 
arborizada e em estágio de adensamento urbano.

A cidade deverá ser inteligente no que tange à gestão de seus recursos, à 
administração pública e à representação popular. Quanto aos recursos naturais 
disponíveis, sua gestão deverá ser pautada pela sustentabilidade ambiental 
e preservação de suas áreas verdes. A administração pública tomará a opinião 
do cidadão como norteadora de suas políticas, através de mecanismos de 
participação cada vez mais transparentes. Os serviços públicos da cidade serão 
descentralizados, com pontos de acesso informatizados que independam da 
localização geográfica dos cidadãos.

Os esforços para melhorar a imagem do município em 2025 devem aproveitar-se 
do arcabouço institucional em torno da ciência, tecnologia e inovação existentes 
hoje. Nesse sentido, a universalização do ensino municipal e a melhoria de sua 
qualidade são elementos fundamentais. O conhecimento deve ser de construção 
coletiva e visar ao desenvolvimento humano e à melhoria da qualidade de vida. 
Assim, esse deverá refletir-se nos espaços públicos através, por exemplo, de um 
sistema de transporte inteligente, tecnologias educacionais inclusivas e acesso 
universal à Internet. Campinas será uma cidade que não só gera conhecimento, 
mas que dele se apropria em prol de seus cidadãos.



Metas estratégicas:
• Equiparação dos níveis de qualidade de ensino aos de países desenvolvidos;
• Equiparação do IDH ao de cidades de países desenvolvidos;
• Criação de mecanismos de ampla participação popular na gestão pública.

Iniciativas estratégicas:
• Criação de um observatório municipal de conhecimento, inovação e 
desenvolvimento humano que faça acompanhamento de indicadores de 
desempenho;
• Criação de portal para disseminar conteúdo de inovação e negócios de forma 
colaborativa entre os principais atores da região;
• Criação e estabelecimento plano diretor de comunicação para disseminar a 
marca de Campinas em relação a inovação e negócios.
• Criação de “centro de excelência” com foco na aproximação da sociedade com 
a inovação e a tecnologia. Por exemplo, um Museu de Ciências da Cidade;
• Criação de programa para fomentar e disseminar a marca de Campinas 
dentro das instituições de ensino (ensino fundamental, médio e universidades);
• Criação de programa de popularização dos institutos de pesquisa para 
aproximar a sociedade dos conhecimentos práticos de inovação e tecnologia.

Indicadores:
• Qualidade de ensino ao de países desenvolvidos;
• IDH de Campinas e de cidades de países desenvolvidos selecionados;
• Grau de percepção da população sobre o conteúdo de inovação e negócios 
disseminados. 

DIRECIONADOR - PROMOÇÃO DE INOVAÇÕES SOCIAIS

As inovações sociais deverão desempenhar significativo papel para os cidadãos e a 
cidade. No que tange ao atendimento de anseios e necessidades da população, em 
2025 haverá pontos de contato direto e efetivo entre população e poder público. 
Tomam-se como base mecanismos que garantam a resposta do setor público 
ante os questionamentos da sociedade civil, capazes de avaliar os resultados 
efetivos de políticas públicas, os quais permitam a prestação transparente de 
contas públicas.

Quanto ao envolvimento da população em participações políticas, diagnosticou-
se que há atualmente desconhecimento, descrença e consequente desinteresse 
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pelas ações provenientes do setor público. Assim, as inovações sociais devem 
garantir que a participação política seja acessível, ampla, isonômica e atrativa 
em 2025. O poder público deverá criar um histórico positivo do funcionamento 
das decisões de ciência, tecnologia e inovação para intensificar a participação 
da sociedade, a fim de garantir sua maior credibilidade. Deve-se pensar em uma 
cultura de participação cidadã disseminada desde a educação básica com foco 
na universalização do acesso à decisão social (grêmios estudantis, terceiro setor, 
sociedade civil organizada, dentre outros).

Tais pontos podem ocorrer, por exemplo, através da criação de conselhos 
municipais deliberativos de ampla representatividade, da expansão de serviços de 
atendimento, como o 156, e do aumento na transparência de contas e processos 
públicos com espaços de opinião. Quanto a este último ponto específico, 
destacam-se as possibilidades trazidas por tecnologias de governo eletrônico 
baseado na web. 

Propõe-se para 2025 a viabilização de tecnologias de big data que proporcionem 
o acompanhamento em tempo real de processos, permitam a realização de 
pesquisas online de opinião pública sobre votações em plenário e alimentem um 
banco de ideias da sociedade civil com soluções tangíveis para o atendimento 
ao cidadão. Tais sugestões consistem em ações efetivas, mas que não limitam 
a diversa gama de possibilidades proporcionadas pelo uso de Tecnologias da 
Informação e Comunicação na esfera governamental.

Inovações sociais não necessariamente compreendem tecnologias complexas e 
avançadas. Muitas tecnologias simples hoje existentes podem ser apropriadas de 
maneira a proporcionar a melhora da qualidade de vida de cada cidadão em 2025. 
Planeja-se a criação de laboratórios populares onde se discutam novas formas 
de se apropriar e disseminar as “velhas tecnologias”. E, para que tais condições 
ocorram, é necessário o acesso universal à Internet, enquanto ferramenta capaz 
de prover informação necessária ao desenvolvimento de inovações sociais. 
Atualmente, 60% dos domicílios estão conectados à web. Para 2025, a ideia é que 
100% das residências e escolas acessem a Internet. O governo é um importante 
agente indutor da inovação social, mas a população e a sociedade civil organizada 
devem também ter papel ativo na definição de políticas e ações dessa natureza. 

Metas estratégicas:
• Promoção da universalização da Internet para os cidadãos;
• Criação de Conselhos Municipais deliberativos para a promoção da inovação 
social.



Iniciativa estratégica:
• Criação de espaços públicos e descentralizados de experimentação e ideação 
coletiva (living labs).

Indicadores:
• Quantidade de ações voltadas para a promoção da inovação social realizadas 
por ano;
• Quantidade de pessoas beneficiadas pelas ações de inovação social por ano;
• Quantidade de pessoas capacitadas por ano em empreendedorismo de base 
tecnológica por classe social;
• Quantidade de pontos de acessos públicos de Internet;
• Cobertura geográfica dos acessos públicos de Internet no município;
• Volume de uso dos acessos públicos de acesso à Internet.

DIRECIONADOR - DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA

Estima-se que a matriz energética da cidade compreenderá um percentual maior 
de fontes alternativas de energia. As motivações passam pelas questões da 
segurança energética (quanto maior a diversidade de fontes, menor a dependência 
de uma única fonte), dos impactos ambientais causados por fontes poluidoras e 
da escassez de recursos hídricos na região. Apesar de os impactos ambientais 
ocorrerem em sua maioria em regiões longínquas – onde a energia é gerada – é 
importante observar que suas consequências sobre o meio ambiente devem ser 
vistas em âmbito global.

Deste modo, o consumo local de energias alternativas em 2025 abarcará 
necessariamente a geração distribuída em residências e imóveis comerciais. 
Dentre o rol de fontes possíveis, devem ser contempladas, principalmente, a 
energia solar (térmica e fotovoltaica), pequenas centrais hidrelétricas e biomassa 
oriunda, por exemplo, de aterros sanitários e esgoto. Para estas fontes específicas, 
é necessário o fomento às pesquisas científicas e tecnológicas e a criação de 
políticas as quais visem à sua implantação em larga escala no município. 

Tanto a gestão de diferentes fontes de energia, quanto a adoção de fontes 
alternativas precisam ser pensadas no contexto da eficiência energética. A 
adoção do Smart Grid em condomínios fechados e bairros abertos constitui um 
grande avanço para gestão do consumo de energia, transmissão de dados e 
segurança da rede elétrica. As pesquisas necessárias ao desenvolvimento de tais 
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tecnologias poderão ser financiadas por meio de verbas provenientes da “P&D 
ANEEL” oriundas de concessionária de energia, como a CPFL, por exemplo, que 
está sediada em Campinas.

Metas estratégicas:
• Universalização do uso de fontes alternativas de energia como estratégia de 
desenvolvimento;
• Fomento às pesquisas científicas e tecnológicas para melhoria da matriz 
energética;
• Criação de políticas para a implantação em larga escala de fontes alternativas 
de energia no município. 

Iniciativas estratégicas:
• Implantação de programa municipal de incentivo à adoção de fontes 
alternativas que consista em um pacote de incentivos fiscais, estimulando a 
cooperação e;
• Uso de recursos de P&D da ANEEL para investimento em projetos de interesse 
da cidade que levem à universalização de fontes alternativas de energia e 
implantação de Smart Grid.

Indicadores:
• Quantidade de empresas de base tecnológicas atuantes e focadas em 
energias sustentáveis;
• Quantidade de projetos aprovados como IPTU verde, por ano;
• Quantidade de recursos investidos em projetos de P&D voltados para o 
incremento da matriz energética no município.

DIRECIONADOR - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E RETENÇÃO DE 
EMPRESAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO

Para a atração e retenção de empresas no município é importante haver oferta 
suficiente de mão de obra qualificada, atendendo à demanda das empresas que 
já operam na cidade, empresas que desejam se instalar e as que se quer atrair. 

Em 2025, haverá uma Escola Técnica Municipal, complementado as demais 
iniciativas hoje existentes em Campinas atendendo às necessidades de 
formação em áreas tecnológicas. Nessa escola, serão realizados cursos de 
empreendedorismo tecnológico. 



O profissional de Campinas em 2025 deverá ser atraído ainda por aspectos 
fundamentais que provejam bem-estar ao cidadão, tais como saúde, educação, 
transporte público inteligente, segurança, lazer, dentre outros.

Ainda, deve-se pensar na infraestrutura e logística de empresas aqui localizadas, 
com áreas próprias para sua instalação e escoamento da produção. A fim de 
facilitar a interação de empresas com órgãos públicos haverá um sistema 
informatizado para tramitação de processos de abertura e fechamento de 
empresas no município. O sistema deverá “desburocratizar” e “descentralizar” o 
atendimento da Prefeitura a empresas que desejam se instalar e expandir em 
Campinas.

Políticas de isenção de impostos continuarão, com atenção especial aos incentivos 
a empresas que investem em P,D&I. Para as empresas de pesquisa, a Prefeitura 
promoverá uma avaliação periódica de impactos sobre a efetividade dos gastos 
em P,D&I. A constituição de empresas de base tecnológica no município será 
uma ação contínua estimulada pela Prefeitura, por meio de mecanismos para 
atenuação de riscos nos investimentos, apoio à obtenção de fontes diversas 
de financiamento, auxílio a crédito, manutenção e expansão das atividades de 
incubação e aceleração de empresas de base tecnológica.

Para gerenciar tais ações, existirá uma Agência Municipal de Desenvolvimento 
e Inovação em 2025, com atribuições estratégicas voltadas a pensarem no 
município de maneira integrada. A Agência irá acompanhar todas as ações 
previstas neste documento, sendo um dos responsáveis por divulgar o município 
como “Cidade do Conhecimento e da Inovação”.

Metas estratégicas:
• Constituição de um agente que faça o elo entre o governo e os demais atores 
do ecossistema de C,T&I;
• Promoção da universalização do ensino público para melhorar a qualificação 
profissional, inclusive para o ensino técnico;
• Transformação da cidade em um organismo amigável para o empreendedor 
que aqui chega.

Iniciativas estratégicas:
• Criação de Escola Técnica Municipal com ensinos técnico e tecnológico para 
atender à demanda por mão de obra;
• Avaliação de impactos de P,D&I na cidade conduzida pelo governo municipal 
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em parceria com os demais atores desse ecossistema;
• Descentralização do atendimento ao empreendedor, de modo a facilitar seu 
acesso aos serviços públicos.

Indicadores:
• Taxa de abertura/fechamento de empresas intensivas em conhecimento;
• Tempo médio de abertura de novas empresas intensivas em conhecimento;
• Faturamento médio por empresa em determinado segmento;
• Captação média de investimentos por empresas intensivas em conhecimento.

DIRECIONADOR - CAPTAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO

A cidade deverá priorizar na atividade de atração de investimentos setores 
baseados em conhecimento e inovação. Como possibilidades de atração de 
investimentos, incluem-se, entre outros, os setores de TICs, logística, saúde e 
educação. Além disso, propõe-se um estudo do potencial tecnológico da cidade a 
partir do levantamento de patentes depositadas por empresas e instituições de 
pesquisa do município. Este diagnóstico socioeconômico da cidade dará subsídios 
para o aprofundamento da sua vocação de forma continuada.

A instalação da Agência Municipal de Desenvolvimento torna-se fundamental 
para que os resultados desse estudo de potencial sejam usados adequadamente 
na atração de investimentos. Esse ator deverá ter uma gestão autônoma em 
relação aos governos vigentes, a fim de garantir a perenidade das ações e a 
permanência das empresas instaladas no município.

Metas estratégicas:
• Atração de investimentos em setores baseados em conhecimento e inovação;
• Atração e retenção de empresas inovadoras em Campinas.

Iniciativas estratégicas:
• Estudo de valoração de tecnologias para levantamento de capacidades e 
competências do município;
• Estudo de setores estratégicos para atração de investimentos;
• Diagnóstico socioeconômico para a identificação da(s) vocação(ões) da 
cidade. 



Indicadores:
• Total de investimentos captados anualmente em setores intensivos em 
conhecimento e inovação;
• Quantidade de ações/eventos que fomentem atração em investimentos nos 
setores intensivos em conhecimento e inovação;
• Taxa anual de adesão de empresas às ações/eventos de fomento;
• Quantidade de empresas inovadoras instaladas em Campinas.

Quadro 6. Priorização das metas estratégicas para o tema-chave “Mercado e 
Sociedade”

Iniciativas estratégicas Responsabilidade
1. Criação de espaços públicos 
descentralizados de experimentação e 
ideação coletiva (living labs) para 100% da 
população.

Prefeitura Municipal de 
Campinas

2. Estudo de setores estratégicos para 
atração de investimentos.

Prefeitura Municipal de 
Campinas

3. Estudo de valoração de tecnologias 
para levantamento de capacidades e 
competências no município.

Prefeitura Municipal de 
Campinas

4. Criação do observatório municipal de 
conhecimento, inovação e desenvolvimento 
humano que façam acompanhamento de 
indicadores de desempenho.

Prefeitura Municipal de 
Campinas

5. Implantação de programa municipal de 
incentivo à adoção de fontes alternativas 
que consista em um pacote de incentivos 
fiscais, estimulando a cooperação.

Prefeitura Municipal de 
Campinas

        Fonte: CMCTI (2015).
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5. CAMPINAS 2025: GOVERNO

O tema-chave “Governo” trata dos direcionadores: Desenvolvimento e 
implementação de política tributária para empresas intensivas em conhecimento; 
Eficiência na gestão pública e novas ferramentas; Melhoria dos serviços públicos; 
Implantação da gestão urbanística e; Implantação da Campinas digital. 

Para cada um dos direcionadores que compõem esse tema serão apresentadas as 
metas estratégicas, iniciativas estratégicas e os indicadores de acompanhamento. 
Ao final, será apresentado um quadro contendo a priorização das metas 
estratégicas para esse tema e a indicação de agente(s) responsável(is) pela sua 
execução.

DIRECIONADOR - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA 
TRIBUTÁRIA PARA EMPRESAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO

A fim de medir os impactos dos pacotes de incentivos fiscais, propõe-se ainda a 
criação de um grupo de trabalho formado por representantes do ecossistema de 
C,T&I, o qual acompanhe os resultados práticos dos incentivos fiscais na atração 
de investimentos. Esse grupo de trabalho contribuirá com a melhoria contínua do 
marco legal tributário voltado às empresas da cidade. 

Em suma, a política tributária deve estar compreendida no bojo da política 
de desenvolvimento socioeconômico e seus impactos devem ser medidos e 
acompanhados pelo setor público. Por meio de um sistema de indicadores, 
espera-se que seja levantado o “efeito multiplicador” resultante dos incentivos 
fiscais em termos de renda e emprego. 

A Agência de Desenvolvimento e Inovação, a qual será criada pela administração 
direta, será responsável pela administração de um Fundo de Inovação, o qual será 
constituído para realizar projetos estruturantes de C,T&I de grande envergadura 
para o município, a exemplo de living labs, sistemas de desburocratização da 
administração e sistemas de inteligência para a segurança pública.

Metas estratégicas:
• Ampliação dos incentivos fiscais e mensuração de seus impactos na atração 
de investimentos; 
• Incentivo ao uso racional de recursos naturais.



Iniciativas estratégicas:
• Extensão do pacote de incentivos fiscais para ITBI, taxas e emolumentos 
para empresas intensivas em conhecimento;
• Criação de um pacote de incentivos fiscais voltados para a adoção de 
tecnologias limpas de tratamento de água e eficiência energética;
• Formação de um grupo de trabalho para mensurar o impacto dos incentivos 
tributários na atração de investimentos, a fim de melhorar continuamente o 
marco legal;
• Criação de um Fundo de Inovação para financiamento de projetos de C,T&I de 
grande envergadura para o município.

Indicadores de acompanhamento:
• Número de novos empregos gerados a partir dos incentivos fiscais;
• Nível de investimentos em P&D em R$ (Reais) das empresas incentivadas;
• Número de pessoas capacitadas em empresas incentivadas;
• Valor da receita bruta das empresas incentivadas;
• Nível do consumo de água;
• Valor exportado pelas empresas incentivadas.

DIRECIONADOR - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E NOVAS 
FERRAMENTAS 

A desburocratização na oferta dos serviços públicos é prerrogativa para a 
competitividade da cidade. Trata-se de um exercício contínuo que requer 
mapeamento e simplificação de processos, devendo refletir-se diretamente 
na melhoria das relações entre o governo municipal e as empresas. A 
desburocratização também sinaliza o aumento da segurança jurídica e cria 
um ambiente favorável para novos negócios na cidade. A Agência Municipal 
de Desenvolvimento e Inovação terá como uma de suas funções precípuas a 
aproximação da administração direta com as empresas por meio de ações de 
desburocratização, melhoria de processos, unificação cadastral, melhoria na 
gestão urbanística e promoção de investimentos por meio de plataformas de 
gestão pública. Para isso, faz-se necessário o fortalecimento de suas relações 
com a sua empresa de informática (IMA – Informática dos Municípios Associados).

Em 2025, a Prefeitura de Campinas terá uma inteligência de processos tal 
que considerará em suas instâncias administrativas as empresas de maneira 
diferenciada, tomando como critérios de avaliação de protocolos seus porte e 
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natureza da atividade econômica, para fins de concessão das licenças de uso. 
Isto é, empresas de menor porte e ambientalmente sustentáveis gozarão de 
um fast track na análise de suas documentações para conseguirem iniciar mais 
rapidamente suas operações.

Para 2025, prevê-se a integração de informações disponíveis na Prefeitura de 
Campinas para facilitar o acesso aos dados pelos próprios servidores públicos. 
Essa integração deve ser combinada ao georreferenciamento territorial e estar 
acessível aos servidores de todas as Secretarias Municipais, permitindo a tomada 
de decisões em tempo real e com precisão. 

Em paralelo, a integração de informações entre as Secretarias também permitirá 
ao cidadão obter um cadastro único para utilização de serviços públicos de saúde, 
segurança, finanças e educação. Em outras palavras, em 2025 será possível 
ao cidadão de Campinas marcar consultas médicas pela Internet, matricular 
seus filhos na escola, conversar com os professores de seus filhos, buscar 
medicamentos e consultar débitos municipais a partir de uma única plataforma 
disponível na Internet. Sugere-se aqui também a introdução de um social security 
number, que permita aos hospitais das redes pública e privada acessarem o 
histórico dos pacientes.

Metas estratégicas:
• Simplificação de processos da Prefeitura para abertura de empresas e 
obtenção de licenças de uso;
• Tratamento diferenciado às empresas com base nos critérios de tamanho e 
natureza da atividade econômica, premiando as ambientalmente sustentáveis.
• Integração e georreferenciamento das informações sobre Campinas, seus 
cidadãos e serviços ofertados pela Prefeitura.

Iniciativas estratégicas:
• Mapeamento de processos internos da administração pública direta visando 
à simplificação de processos;
• Integração de bases de dados em única plataforma, permitindo a constituição 
de cadastro único para o cidadão;
• Introdução do social security number para todos os pacientes que residem no 
município.



Indicadores:
• Não foram sugeridos indicadores para este direcionador.

DIRECIONADOR - MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Os serviços públicos tratados no escopo desse direcionador referem-se à oferta 
de cultura, segurança pública e mobilidade urbana. Esses devem ser ofertados 
de maneira equânime em todo o território, evitando-se a existência de “ilhas de 
excelência” em oposição às regiões periféricas.  

Em 2025, os espaços públicos serão novamente reconhecidos como locais de 
convivência. Para que isso seja retomado, é premente a ampliação de atividades 
culturais em locais abertos, assim como o policiamento mais ostensivo da Guarda 
Municipal. Atualmente, mais de 90% da população brasileira nunca visitou museus, 
tampouco teatros. Para que o acesso a esses equipamentos culturais se torne 
hábito, propõe-se a criação de museus de tecnologia, media centers e bibliotecas, 
mediante o apoio de parcerias público-privadas. 

A mobilidade urbana é um aspecto crítico de todas as grandes cidades que 
experimentam célere crescimento econômico. O incômodo e o desconforto 
gerados pelo tráfego podem ser mitigados por meio de soluções de naturezas 
regulatórias e tecnológicas. Nesse contexto, recomenda-se a adoção de car sharing 
em regiões de grande concentração de veículos, como também a implementação 
de semáforos inteligentes que respondam de acordo com a movimentação da 
frota. Do ponto de vista regulatório, a revisão da lei de uso e ocupação de solo 
é instrumento essencial para deslocar polos de geração de tráfego para regiões 
mais distantes da cidade. Destaca-se ainda a avaliação da adoção de transporte 
de massa sobre trilhos considerando-se a projeção da demanda para 50 anos. 

Metas estratégicas:
• Uso de parcerias público-privadas para ampliação de recursos para projetos 
de cultura, segurança pública e mobilidade urbana;
• Melhoria da qualidade de vida através da mudança do marco legal do trânsito 
em Campinas;
• Ampliação de atividades culturais em locais abertos.

Iniciativas estratégicas:
• Ampliação da oferta cultural ao ar livre;
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• Difusão do serviço de car sharing em locais de concentração de veículos;
• Implantação de semaforização inteligente;
• Criação de museus de tecnologia, media centers e bibliotecas, mediante o 
apoio de parcerias público-privadas;
• Revisão da lei de uso e ocupação do solo, a qual leve em conta o direcionamento 
de atividades geradoras de tráfego para locais mais distantes da cidade.

Indicadores: 
• Tempo médio de deslocamento de veículos;
• Distância média percorrida pelos veículos em Campinas;
• Número de automóveis que circulam em Campinas diariamente;
• Número de eventos culturais ao ano;
• Número de acidentes provocados pelo trânsito em Campinas. 

DIRECIONADOR - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO URBANÍSTICA

A cidade do futuro precisa coadunar o adensamento populacional com o sistema 
viário, oferta de serviços e o crescimento do volume de empreendimentos. 
Ademais, a cidade deverá tornar-se 100% acessível (com tecnologias assistivas), 
amigável e bem sinalizada em seus principais pontos referenciais. 

A gestão urbanística é, portanto, fundamental para a existência e o crescimento 
do ecossistema de C,T&I, na medida em que pode contribuir para a atração de 
empresas inovadoras, empreendedores e pessoas qualificadas para a cidade.

Para que tudo isso aconteça, é imperativo o cumprimento da legislação urbanística, 
como também o engajamento contínuo da sociedade em fóruns de planejamento 
urbano, planos diretores e estudos de macrozonas. 

Além do poder público, as parcerias público-privadas aparecem como elementos 
relevantes no financiamento de nova sinalização, valorização e manutenção de 
equipamentos públicos em 2025. 

Para lidar com o trânsito de veículos, sugere-se o aumento da extensão de 
ciclovias e o estímulo ao uso de bicicletas no transporte dentro da cidade. 
Enfatiza-se a implantação de ciclovias protegidas, priorizando-se a segurança 
física e patrimonial do cidadão. 

Em paralelo, é fundamental a revisão do plano viário da cidade o qual vislumbre 
novas diretrizes coerentes com as demandas de mobilidade urbana. A utilização 



de sistemas preditivos possibilitará ao governo a observação dos locais e 
horários em que o trânsito de veículos é crítico, tornando as interferências do 
poder público mais assertivas. Cabe ao governo e às empresas incentivarem o 
trabalho à distância e o uso de videoconferências, a fim de se conter o trânsito 
em horários de pico.

Propõe-se ainda o resgate de áreas degradadas através do lançamento de 
instrumentos de otimização do uso e da ocupação do solo por parte da Prefeitura, 
como as operações urbanas consorciadas e outorga onerosa. A concepção de um 
plano de apropriação de imóveis abandonados será uma forma de recuperar locais 
degradados e implantar espaços voltados para a convivência entre as pessoas, 
empreendedorismo inovador, empreendedorismo social, oferta de serviços 
públicos, como também de moradias populares.

Metas estratégicas:
• Uso da gestão urbanística para atração de empresas intensivas em 
conhecimento e inovação e para o incentivo à implantação do empreendedorismo 
inovador na cidade;
• Adequação do adensamento populacional com o sistema viário e o crescimento 
do total de empreendimentos;
• Recuperação de áreas degradadas;
• Uso de parcerias público-privadas para financiamento de nova sinalização, 
valorização e manutenção de equipamentos públicos em 2025.

Iniciativas estratégicas:
• Aumento da extensão de ciclovias e estímulo ao uso de bicicletas;
• Fortalecimento das parcerias público-privadas para projetos de sinalização e 
manutenção de equipamentos públicos;
• Uso de sistemas preditivos para identificação de pontos críticos da mobilidade 
urbana na cidade;
• Utilização de instrumentos mais efetivos de uso e ocupação do solo para 
recuperar áreas degradadas;
• Aproveitamento de imóveis abandonados para estabelecimento de espaços 
de convivência, oferta de serviços públicos e moradias populares.

Indicadores:
• Número de pessoas que usam bicicleta em Campinas;
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• Quantidade de novas empresas que atuam em P,D&I instaladas na cidade;
• Quantidade de áreas ou equipamentos degradados reincorporados à cidade.
• Quantidade de PPPs estabelecidas para requalificar a cidade. 

DIRECIONADOR - IMPLANTAÇÃO DA CAMPINAS DIGITAL

Em 2025, todos os serviços públicos estarão integrados e o cidadão poderá acessá-
los por meio de assinatura digital. Da mesma forma, haverá participação social 
mais ampla nas decisões governamentais, facilitada por mecanismos digitais, 
legitimando a “política digital”. As audiências públicas serão acompanhadas por 
meio da Internet em tempo real e as votações dos cidadãos poderão ser feitas 
através da certificação digital. 

Através da digitalização da cidade, na área da saúde, o governo poderá atuar 
preventivamente no monitoramento das condições do indivíduo, reduzir os riscos 
de endemia e melhorar as condições de saúde dos cidadãos. Da mesma maneira, 
o atendimento ambulatorial poderá ser substituído, em alguns casos, pelo tele 
atendimento.

Quanto à questão da educação básica, em 2025 será possível a utilização de 
tecnologias em larga escala como ferramentas de aperfeiçoamento pedagógico 
em níveis coletivos (sala de aula) e individuais (aluno). No futuro, em Campinas, a 
execução de parcerias público-privadas será a principal fonte de financiamento 
de projetos de saúde e educação. Na Campinas Digital, as TICs serão aplicadas 
no monitoramento da frota e na divulgação de horários de ônibus em tempo real. 
Enfim, saúde, educação e transporte público serão serviços ofertados de maneira 
integrada com o apoio de aplicativos simples, embarcados em dispositivos móveis. 

Metas estratégicas:
• Uso intensivo das TICs em serviços públicos básicos (transporte, saúde e 
educação);
• Estímulo ao estabelecimento de PPPs para a melhoria da qualidade de vida 
do cidadão que mora em Campinas.

Iniciativas estratégicas:
• Uso de TICs voltadas para saúde preventiva da população e antecipação de 
endemias;
• Uso de TICs para educação básica, a fim de ampliar suporte pedagógico em 



níveis coletivo e individual;
• Uso de TICs para monitorar a frota de ônibus e divulgar seus horários em 
tempo real.

Indicadores:
• Número de domicílios com acesso à Internet;
• Número de pessoas atendidas pelo serviço público através de teleatendimento;
• Quantidade de PPPs estabelecidas para a melhoria da qualidade de vida do 
cidadão que mora em Campinas.

Quadro 7. Priorização das metas estratégicas para o tema-chave Governo 

Iniciativas estratégicas Responsabilidade
1. Criação de espaços públicos descentralizados de 
experimentação e ideação coletiva (living labs) para 
100% da população.

Prefeitura Municipal de 
Campinas

2. Estudo de setores estratégicos para atração de 
investimentos.

Prefeitura Municipal de 
Campinas

3. Estudo de valoração de tecnologias para 
levantamento de capacidades e competências no 
município

Prefeitura Municipal de 
Campinas

4. Criação do observatório municipal de 
conhecimento, inovação e desenvolvimento 
humano que faça acompanhamento de indicadores 
de desempenho.

Prefeitura Municipal de 
Campinas

5a. Aproveitamento de imóveis abandonados para 
estabelecimento de espaços de convivência, oferta 
de serviços públicos e moradias populares.

5b. Uso de TICs voltadas para saúde preventiva da 
população e antecipação de endemias.

Prefeitura Municipal de 
Campinas

        Fonte: CMCTI (2015).
* As iniciativas foram listadas a partir da mais importante para a menos importante.

** Para o quinto lugar priorizaram-se duas metas estratégicas.
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6. CAMPINAS 2025: A TRIPLA HÉLICE

O tema-chave “Tripla Hélice” trata dos direcionadores: Criação e fortalecimento da 
Agência Municipal de Desenvolvimento e Inovação; Fortalecimento dos parques 
tecnológicos; Formação, capacitação e qualificação de recursos humanos; 
Fortalecimento da interação entre empresa governo e universidade com vistas 
ao desenvolvimento e aplicação do conhecimento e; Incubação e aceleração de 
empresas.

Para cada um dos direcionadores que compõem esse tema, serão apresentadas as 
metas estratégicas, iniciativas estratégicas e os indicadores de acompanhamento. 
Ao final do item será apresentado um quadro contendo a priorização das metas 
estratégicas para esse tema e a indicação de agente(s) responsável(is) pela sua 
execução.

DIRECIONADOR - CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

A Agência Municipal de Desenvolvimento e Inovação deverá ser um dos principais 
atores na formulação de políticas públicas em 2025. Para que seu papel se 
consolide na cidade nos próximos dez anos, é importante que essa Agência seja 
criada em 2015 e comece a operar em 2016. Ela deverá ter autonomia de gestão 
e flexibilidade para conduzir políticas públicas. Será sustentada através da gestão 
de projetos de infraestrutura, da captação de outros recursos para investimentos 
e da realização de estudos de planejamento para o desenvolvimento da 
cidade. Funcionará também como o elo entre a Prefeitura, suas Secretarias e o 
empreendedor que chega à cidade.

Dada sua natureza jurídica, a Agência poderá captar recursos públicos das esferas 
federal e estadual para realizar projetos estruturantes na cidade. Junto com os 
Conselhos e os atores do ecossistema de C,T&I, será o ator responsável por 
enxergar a cidade de modo integrado. Para sua rápida implantação recomenda-se 
que sejam feitos estudos comparativos de abrangência internacional com outros 
casos de sucesso.  

Meta estratégica:
• Criação de uma Agência Municipal de Desenvolvimento e Inovação que seja 
custeada a partir da execução e do gerenciamento de projetos, da captação 



de recursos de fontes externas à Prefeitura e da realização de estudos 
estratégicos.

 Iniciativas estratégicas:
• Realização de estudos comparativos de abrangência internacional com 
outras Agências de Desenvolvimento para a sua criação;
• Criação do marco legal da Agência Municipal de Desenvolvimento e Inovação;
• Realização de estudos de planejamento e criação de projetos estruturantes 
para a cidade.

Indicadores:
• Quantidade de projetos de infraestrutura geridos no ano;
• Quantidade de recursos para investimentos captados no ano;
• Quantidade de estudos de planejamento realizados no ano;
• Índice anual de aplicação de recursos (quantidade de recursos aplicados/ 
quantidade de recursos para investimentos captados);
• Valor médio anual dos projetos aprovados (quantidade de recursos aplicados/ 
quantidade de projetos viabilizados).

DIRECIONADOR - FORTALECIMENTO DOS PARQUES TECNOLÓGICOS

O fortalecimento dos parques tecnológicos em Campinas passa pela criação 
de uma governança neutra, que deve primar pela elevação da condição dos 
parques atualmente existentes para classe mundial em 2025. Nessa cidade do 
futuro, os parques tecnológicos atuarão de forma integrada e serão organismos 
autossustentados com infraestrutura completa para trabalho, moradia, lazer e 
educação. 

A fim de se garantir o aprimoramento do complexo de parques tecnológicos 
hoje existentes, é importante desde já trabalhar em sua ampliação através 
de legislação urbana a qual permita a inclusão de áreas específicas voltadas à 
instalação de empresas de base tecnológica, inclusive em áreas degradadas e de 
expansão da cidade. 

No tocante à CIATEC, recomendam-se duas frentes de expansão: em primeiro, 
a CIATEC deverá expandir o parque de 8 (oito) para 24 (vinte e quatro) milhões 
de metros quadrados, chegando até a fronteira de Jaguariúna. Além disso, 
recomenda-se sua extensão para o centro de Campinas, pois isso fomentará o 
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deslocamento de empresas intensivas em conhecimento para essa região e a 
consequente recuperação de áreas degradadas.

Metas estratégicas:
• Estabelecimento de governança neutra no complexo de parques tecnológicos 
que eleve os de Campinas à condição de classe mundial;
• Adotar governança neutra e atuante para os parques tecnológicos em 
Campinas.

Iniciativas estratégicas:
• Constituição de legislação urbanística específica que possibilite a ampliação 
dos parques tecnológicos para seu fortalecimento e elevação à condição de 
classe mundial até 2025;
• Expansão da área da CIATEC para as fronteiras de Jaguariúna e a região 
central de Campinas.

Indicadores:
• Quantidade de empresas instaladas nos parques tecnológicos;
• Quantidade de recursos para investimentos captados pelas empresas no 
ano;
• Quantidade de recursos investidos em infraestrutura dos parques no ano;
• Índice anual de aplicação em infraestrutura (quantidade de recursos investidos 
em infraestrutura/quantidade de recursos para investimentos captados);
• Receita anual das empresas com exportação;
• Índice de internacionalização das empresas (receita anual das empresas com 
exportação/faturamento).

DIRECIONADOR - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS

O capital intelectual disponível em Campinas diferencia-a de qualquer outra cidade 
brasileira. Em 2025, Campinas deverá ocupar posição de liderança em âmbito 
global, equiparando-se a regiões do conhecimento como as cidades de Austin 
(Estados Unidos), Münster (Alemanha) e Vale do Silício (Estados Unidos). Para 
isso acontecer, a cidade precisará formar mão de obra em volume suficiente para 
atender às demandas das indústrias intensivas em conhecimento e tecnologia. 
Isso implica conhecer e estudar as profissões do futuro. E, uma vez conhecendo 



as profissões do futuro, cabem ao governo, empresas e instituições de pesquisa 
atuarem de maneira integrada para o aumento da oferta de cursos e formação de 
mão de obra especializada em todos os níveis. 

Aponta-se também a necessidade de todos os habitantes da cidade do futuro 
conhecerem outros idiomas, além do português. Por isso, propõe-se a criação de 
um programa de universalização de idiomas estrangeiros extensivo a todos os 
cidadãos de Campinas.

Metas estratégicas:
• Levantamento e manutenção de registro atualizado de empresas intensivas 
em conhecimento e tecnologia que atuam em Campinas e região;
• Conhecimento das profissões do futuro, aumento da oferta de cursos e 
atuação integrada entre os atores do ecossistema de C,T&I para formar mão 
de obra especializada;
• Universalização do aprendizado de idiomas estrangeiros.

Iniciativas estratégicas:
• Criação de um repositório com informações sobre as empresas e a cidade;
• Realização de estudo das profissões do futuro;
• Realização de cursos que ensinem outros idiomas para todos os cidadãos de 
Campinas. 

Indicadores:
• Massa salarial dos trabalhadores na área de C,T&I (empresas intensivas em 
conhecimento e tecnologia);
• Taxa anual de emprego no setor de C,T&I (quantidade de pessoas empregadas 
em C,T&I/quantidade de pessoas empregadas);
• Percentual de pessoas que falam mais de um idioma na Região Metropolitana;
• Déficit anual de pessoal qualificado em empresas intensivas em conhecimento 
e tecnologia.

DIRECIONADOR - FORTALECIMENTO DA INTERAÇÃO ENTRE EMPRESA 
GOVERNO E UNIVERSIDADE COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO E 
APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO

À empresa cabe o papel de inovar, enquanto o governo é o agente indutor de 
C,T&I por meio de incentivos e regulamentações. A universidade e as demais 
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Instituições de Ciência e Tecnologia fazem pesquisas, ensino e atividades de 
extensão. Quando esses atores interagem há circulação do conhecimento e 
rápida expansão da fronteira científico-tecnológica. 

Nesse contexto, a Agência Municipal de Desenvolvimento e Inovação poderá fazer 
a interface entre o governo e os demais atores do ecossistema de C,T&I, no sentido 
de promover o sistema local de inovação e atrair empresas e investimentos em 
setores que fazem uso intensivo de conhecimento e tecnologia; estão também 
inseridas nesse contexto as iniciativas de caráter social, em que a sociedade e 
em particular a sociedade civil organizada, atuam como agentes integradores e 
articuladores.

Metas estratégicas:
• Criação da estrutura de atração de investimento com foco em P,D&I;
• Adoção de um sistema permanente de interação entre governo, empresa e 
Instituições de Ciência e Tecnologia até 2017;
• Promoção do empreendedorismo inovador, inclusive o social.

Iniciativas estratégicas:
• Realização de estudo para a criação de estrutura e estratégia de atração de 
investimento com foco em P,D&I até o fim de 2016;
• Discussão de um modelo de interação das partes interessadas para a 
construção de um ecossistema que promova a geração de conhecimento e 
inovação.

Indicadores:
• Valor do investimento total em P,D&I pelas empresas no ano;
• Quantidade anual de projetos de P,D&I realizados em parceria entre empresas 
e Instituições de Ciência e Tecnologia, incluindo as Universidades;
• Quantidade de recurso auferido com o licenciamento ou a exploração de 
propriedade intelectual pelas empresas e Instituições de Ciência e Tecnologia 
no ano.

DIRECIONADOR - INCUBAÇÃO E ACELERAÇÃO DE EMPRESAS

As empresas startups apresentam alto potencial de inovar e gerar riquezas para 
o município. Campinas deverá ser reconhecida como o cluster nacional de startups 
inovadoras. Essas startups desenvolverão tecnologia de ponta oriunda das 
universidades e dos institutos de pesquisa. Para promover esse ambiente cheio 



de empresas nascentes, o município deverá expandir a incubação, bem como 
atrair alta concentração de capital de risco e oferecer mentorias de aceleração. 

Ora, é necessário constituir novas incubadoras públicas e privadas e espaços de 
co-working, para empresas nascentes de diversos segmentos. Da mesma forma, 
o governo municipal deve incentivar a chegada e a concentração de capital de 
risco em fundos de investimento. 

Até 2025, espera-se a criação de um programa estruturado de aceleração para 
mentoria de todas as novas empresas inovadoras, o qual as ensine a obter e gerir 
capital de risco, capital empreendedor e outros de mesma natureza. 

Metas estratégicas:
• Criação de sistema de incubação qualificado e integrado até 2016;
• Criação de estrutura que possibilite incentivar a geração de ideias e a 
constituição de novas empresas de alto desempenho até 2016;
• Criação de um ambiente propício para as empresas startups fazerem negócios 
através do fomento à concentração de capital de risco na cidade.

Iniciativas estratégicas:
• Criação de programa de incentivo para a realização de pesquisa de ponta que 
permita viabilizar a formação de startups de sucesso até 2016;
• Implantação de um programa de mentoria para todas as startups de alto 
potencial inovador (aceleração) vislumbrando sua interação com o mercado, o 
conhecimento de novas tecnologias e a obtenção de capital semente. 

Indicadores:
• Número de empresas incubadas no ano;
• Número de empresas aceleradas no ano;
• Quantidade anual de recursos aplicados em startups;
• Quantidade de empresas que sustentam crescimento mínimo de 20% por no 
mínimo três anos.
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Quadro 8. Priorização das metas estratégicas para o tema-chave Tripla Hélice 

Iniciativas estratégicas Responsabilidade

1. Criação do marco legal da Agência Municipal de 
Desenvolvimento e Inovação.

Prefeitura 
Municipal de 
Campinas

2. Constituição de legislação urbanística específica que 
possibilite a ampliação dos parques tecnológicos para seu 
fortalecimento e elevação à condição de classe mundial 
em 2025.

Prefeitura 
Municipal de 
Campinas

3. Expansão da área da CIATEC para as fronteiras de 
Jaguariúna e a região central de Campinas.

Prefeitura 
Municipal de 
Campinas e CIATEC

4. Realização de estudo para a criação de estrutura e 
estratégia de atração de investimento com foco em P,D&I 
até o fim de 2015.

Agência Municipal e 
Inova/UNICAMP

5a. Criação de programa de incentivo para a realização de 
pesquisa de ponta que permita viabilizar a formação de 
startups de sucesso até 2016;

5b. Implantação de um programa de mentoria para 
todas as startups de alto potencial inovador (aceleração) 
vislumbrando sua interação com o mercado, o 
conhecimento de novas tecnologias e a obtenção de 
capital semente.

Inova/UNICAMP, 
SOFTEX CAMPINAS 
e CIATEC

        Fonte: CMCTI (2015).



7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2025, Campinas disponibilizará a tecnologia para cidadãos de todas as 
classes sociais e por meio dela, os munícipes poderão participar das decisões 
governamentais críticas. Não obstante, as TICs serão amplamente empregadas 
em serviços públicos de saúde e segurança para melhoria nos indicadores de 
atendimento ao cidadão.

Espaços que hoje estão abandonados serão convertidos em locais de convivência 
e empreendedorismo. Incubadoras e aceleradoras públicas e privadas da cidade 
serão capazes de criar um pool de startups que gere riqueza e competitividade. 
Nesse período, a área do parque tecnológico será ampliada até as fronteiras do 
município. A cultura de formação de capital de risco, que hoje é refratária, estará 
amplamente difundida em 2025.

Em especial, ao governo caberá a função de induzir a inovação tecnológica através 
da política fiscal, de modo que essa premie empresas inovadoras e eficientes do 
ponto de vista da utilização de recursos naturais. 

A criação da Agência de Desenvolvimento e Inovação da cidade terá papel 
importante na consecução desse cenário, bem como da elevação de Campinas 
à condição de polo global de inovação. Some-se a isso a participação ativa da 
sociedade civil, dos poderes Executivo e Legislativo e do Conselho de Ciência, 
Tecnologia e Inovação de Campinas, na execução de projetos de reconhecido 
benefício público.

Nas futuras versões deste planejamento estratégico, novos temas-chave 
poderão ser incluídos em complemento aos atuais. Novos direcionadores e 
respectivas metas, iniciativas e indicadores também poderão ser incorporados, 
oportunizando o aperfeiçoamento deste plano. Esse trabalho instaurou uma nova 
forma de olhar e planejar a Campinas do futuro voltada para a ciência, tecnologia 
e inovação, que insere a cidade na vanguarda e dela faz um exemplo a ser seguido.

4343





ERRATA 

Quadro 7. Priorização das metas estratégicas para o tema-chave 

Governo 

Iniciativas estratégicas Responsabilidade 

1. Criação de um pacote de incentivos fiscais 

voltados para a adoção de tecnologias limpas 

de tratamento de água e eficiência energética. 

Prefeitura Municipal 

de Campinas 

2. Integração de bases de dados em única 

plataforma, permitindo a constituição de 

cadastro único para o cidadão. 

Prefeitura Municipal 

de Campinas 

3. Revisão da lei de uso e ocupação do solo, a 

qual leve em conta o direcionamento de 

atividades geradoras de tráfego para locais 

mais distantes da cidade. 

Prefeitura Municipal 

de Campinas 

4. Uso de sistemas preditivos para identificação 

de pontos críticos da mobilidade urbana na 

cidade. 

Prefeitura Municipal 

de Campinas 

5a. Aproveitamento de imóveis abandonados 

para estabelecimento de espaços de 

convivência, oferta de serviços públicos e 

moradias populares. 

5b. Uso de TICs voltadas para saúde preventiva 

da população e antecipação de endemias.  

Prefeitura Municipal 

de Campinas 
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