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Situada no coração de São Paulo, o estado mais 
desenvolvido do Brasil, Campinas vive o seu melhor 
momento em décadas, tanto no campo econômico 
quanto no social. A cidade nunca esteve tão preparada 
para receber novos investimentos e novas empresas.

Aqui, o empreendedor vai se surpreender em uma 
cidade com logística privilegiada: rodovias modernas, 
um aeroporto de cargas, uma rede ferroviária que a 
conecta com o porto de Santos – o mais importante do 
continente – e uma das rodoviárias mais belas do país, 
com 100% de acessibilidade. Existe em Campinas todo 
um ambiente propício à realização de bons negócios, 
inclusive com a existência de uma série de incentivos 
fiscais oferecidos pela Prefeitura Municipal.

Além disso, outros fatores contribuem para fazer de 
Campinas um destino surpreendente. Entre as 500 
maiores empresas do mundo, 50 têm filiais em sua 
região metropolitana. E suas universidades estão entre 
as melhores do Brasil, o que se reflete diretamente na 
oferta de mão de obra altamente qualificada.

Campinas também surpreende oferecendo, além 
de tudo, uma ótima qualidade de vida. Com mais de 
1 milhão de habitantes, a cidade oferece comércio 
diversificado, amplas áreas verdes e inúmeros espaços 
de lazer, esporte e cultura.

Isso é só um resumo de Campinas. Você está prestes, 
nas próximas páginas, a conhecer todas as vantagens, 
os benefícios e as oportunidades que fazem desta 
cidade a mais surpreendente do Brasil.

Campinas.
Cidade surpreendente para

investir, produzir e viver.
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É reconhecida como a capital brasilera da ciência, 
tecnologia e inovação, contando com os maiores
centros nacionais de PD&I e a universidade que mais 
deposita patentes no Brasil, a Unicamp.

Está entre as dez cidades do mundo que mais
realizam eventos de negócios, cerca de 6 mil por ano.

Tem o maior aeroporto de cargas do Brasil (Viracopos).

Possui os maiores índices de saneamento e qualidade
de fornecimento de energia do país.

Possui 500 praças urbanizadas, 17 parques e bosques
e 4 matas tombadas.

Conta com 18 instituições de ensino superior e mão de obra 
qualificada em todas as áreas do conhecimento.

Tem a primeira aceleradora municipal do país, que faz 
a capacitação de empresas de tecnologia e a busca de 
investidores de capital de risco.

É a quarta maior praça bancária do país, em termos de 
agências bancárias.

Conta com 4,6 mil restaurantes, sendo 35 de cozinha 
internacional, ideais para estrangeiros. 

Tem o 2° maior nível de conectividade do país.

1.  DEZ GRANDES RAZÕES 
PARA INVESTIR EM CAMPINAS •

•
•
•
•
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2. REGIÃO METROPOLITANA           
     DE CAMPINAS

3.  LOCALIZAÇÃO 
ESTRATÉGICA 

Campinas é considerada metrópole nacional devido à 
dimensão dos serviços que oferece à população, além 
de contar com uma estrutura econômica integrada e 
infraestrutura complexa formada por rodovias, ferrovias, 
aeroportos e hidrovia. 

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) integra 
19 municípios e território de aproximadamente 3.673 km2 
onde vivem 2,8 milhões de habitantes (1,5% do Brasil ou 6,8% 
do Estado de São Paulo).

Constitui PIB estimado em US$ 50 bilhões, o que representa 
7,9% do PIB do Estado de São Paulo e 2,3% do PIB nacional. 

A maior parte da população da RMC (38,7%) encontra-se em 
Campinas, que possui 1,1 milhão de habitantes. Desse total, 
520.865 (ou 48,2%) são representados por homens e 559.248 
(ou 51,8%) por mulheres.

O PIB de Campinas é de US$ 18,8 bilhões, sendo formado 
por 6% de atividades industriais, 47,5% de comércio e 46,6% 
de serviços.

O município de Campinas apresenta uma 
localização estratégica, sendo um hub 
logístico em função de suas características. 
Trata-se da maior cidade do interior do 
Brasil e está localizada no coração do 
Estado de São Paulo, o mais populoso, rico 
e industrializado do país.

Campinas situa-se na porção centro-
-leste do Estado de São Paulo (47º04’40” 
Longitude Oeste e 22º53’20” Latitude Sul), 
a uma altitude média de 680 metros acima 
do nível do mar, localizando-se a noroeste 
da capital São Paulo (96 km), o principal 
centro financeiro do Brasil.

Campinas também está próxima do Porto 
de Santos (172 km), o maior porto da 
América Latina. 
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3.1. Rodovias

Cinco das principais rodovias brasileiras 
cruzam Campinas e a conectam com 
os principais mercados produtores e 
consumidores do país.

As rodovias Anhanguera e Bandeirantes 
ligam Campinas à capital São Paulo e a 
diversas cidades do interior do estado.

A Rodovia 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 Gerais.

A Rodovia Santos Dumont dá acesso 
à Rodovia Castelo Branco e à região 
de Sorocaba, passando pelo Distrito 
Industrial de Campinas.

3.2. Aeroporto

Outro grande destaque é o Aeroporto 
de Viracopos, o principal aeroporto 
de cargas nacional e o maior da 
América Latina, sendo porta de 
exportação para mais de 180 países.

Em linhas gerais, as suas principais 
rotas são:

Miami, Memphis, Frankfurt e Caracas, 
como centros dispersores;

Dakar e Ilha do Sal, como pouso 
técnico para destinos asiáticos e 
europeus;

Luxemburgo, Buenos Aires, Santiago, 
México, San Juan, Quito, Bogotá, 
Lima, Montevidéu e Nova York, 
como destinos finais de produtos. 
A expectativa é que o Aeroporto de 
Viracopos receba 14 milhões de 
passageiros por ano.
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4.  CONDIÇÕES AMBIENTES 5.  COMÉRCIO EXTERIOR

Posição geográfica:
Latitude 22º48’57” Sul
Longitude 47º03’33” Oeste
Altitude 640 metros

Clima: O clima de Campinas
é tropical de altitude
(tipo Cwa segundo Köppen).

Vento: Calmo,
predominante sudeste,
com média anual de 23,5 km/h.

Chuva: Média para o mês de
janeiro 280,3 mm

Temperatura: 
• Média para o mês de janeiro 24,7 ºC
• Máxima média 29,7 ºC
• Máxima absoluta 36,2 ºC
• Mínima média  19,8 ºC
• Mínima absoluta 14,0 ºC

Das exportações de Campinas, os principais produtos são 
bens de capital e bens intermediários.

Em 2013, os bens de capital corresponderam a 33% das 
exportações do município, enquanto os bens intermediários 
(peças e acessórios, insumos industriais e alimentos e 
bebidas destinados à indústria), a 48%.

Ainda em 2013, as commodities corresponderam a cerca de 
14% do total e os produtos industrializados a 86%.

Os principais produtos exportados são derivados da soja, 
consumo de bordo de combustíveis e lubrificantes para 
aeronaves, motores elétricos, pneus e bobinas.

Das exportações das empresas de Campinas, os principais 
destinos são a Argentina e os Estados Unidos, que 
representam cerca de 16% e 13% dos produtos exportados, 
respectivamente.
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6.  CONECTIVIDADE

Dados da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) mostram 
que em Campinas há um total de 
692 mil celulares, tablets e modens 
com acesso à banda larga. 

A RMC é a segunda do Brasil em 
domicílios com acesso à Internet. Cerca 
de 60% das casas têm equipamentos 
conectados à Web, sendo que a 
demanda de pessoas conectadas 
aumenta cerca de 30% ao ano.

Fonte: MDIC

Há duas estações aduaneiras em Campinas: 

• Porto seco / Campinas I (ALF/Aeroporto Internacional
   de Viracopos) – Armazéns Gerais Colúmbia S/A;
• Porto seco / Campinas II (ALF/Aeroporto Internacional
   de Viracopos) – Libraport Campinas S/A. 

Tabela 1
Composição das exportações
por tipo de bem

BENS DE CAPITAL
       BENS DE CAPITAL (EXC. EQUIP. DE TRANSPORTE USO INDUSTR.)

       EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE DE USO INDUSTRIAL

BENS DE CONSUMO
       BENS DE CONSUMO NÃO DURÁVEIS

       BENS DE CONSUMO DURÁVEIS

BENS INTERMEDIÁRIOS
       PEÇAS E ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE

       INSUMOS INDUSTRIAIS

        ALIMENTOS E BEBIDAS DESTINADOS À INDÚSTRIA

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
       COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

DEMAIS OPERAÇÕES
       DEMAIS OPERAÇÕES

TOTAL           1.243.152.053            100,00                     1.187.726.083             100,00                             4,67

US$ FOB      PART% US$ FOB      PART% 2013/2012
JAN - DEZ

Var%2012 (JAN - DEZ)2013 (JAN - DEZ)

DESCRIÇÃO

411.377.529

409.231.515

2.146.014

101.824.019

97.471.737

4.352.282

598.687.799

333.812.566

253.863.594

11.011.639

174.791

174.791

131.087.915

131.087.915

33,09

32,92

0,17

8,19

7,84

0,35

48,16

26,85

20,42

0,89

0,01

0,01

10,54

10,54

30,57

30,57

-

4,31

4,03

0,28

51,61

27,74

16,07

7,80

0,06

0,06

13,45

13,45

13,30

12,72

-

98,88

103,61

30,81

-2,33

1,31

32,98

-88,11

-75,60

-75,60

-17,93

-17,93

363.084.879

363.064.932

19.947

51.198.956

47.871.767

3.327.189

612.997.168

329.486.607

190.908.790

92.601.771

716.355

716.355

159.728.725

159.728.725
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Campinas é hoje um dos principais destinos de turismo 
de negócios e eventos do país, estando classificada na 
9ª colocação entre as cidades que mais recebem eventos 
internacionais conforme o ranking da International Congress 
and Convention Association (ICCA). Acontecem na cidade 
mais de 6 mil eventos por ano.  

A cidade conta com hotelaria de excelência, com 
aproximadamente 46 hotéis de categorias desde turística 
até luxo, bem como spas, hotéis-fazendas e até resorts. São 
cerca de 4 mil quartos, com um total de mais de 9 mil leitos. 

A cidade possui um calendário de eventos anuais que 
inclui feiras, atividades culturais, festivais de música 
e teatro. Por ser uma cidade com vocação internacional tem 
atividades e festas das diversas comunidades representadas

na cidade, como italiana, portuguesa, 
espanhola, americana, francesa, 
árabe e japonesa. 

Além disso, conta com vida cultural 
efervescente, com boas opções de 
grandes casas de eventos, teatros e 
programação variada para atender a 
todos os gostos.

A cidade possui gastronomia 
extremamente variada e de alta 
qualidade para inúmeros apetites, 
tendo representadas as mais variadas 
cozinhas do mundo, como japonesa, 
italiana, francesa, ibérica, árabe, 
chinesa, argentina, além de pratos 
típicos de nossa culinária. Campinas 
conta com 4,6 mil restaurantes, 
sendo 35 de cozinha internacional, 
ideais para estrangeiros.

7. TURISMO DE NEGÓCIOS,  
     EVENTOS, LAZER E
     PATRIMÔNIO CULTURAL
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Apesar de ostentar perfil de grande metrópole, a cidade 
possibilita uma vida social ligada ao bem-estar e à qualidade 
de vida, permitindo convivência comunitária e atividades de 
lazer muito variadas e integradoras. Possui clubes esportivos 
para todas as classes e mais de 45 oportunidades de lazer, 
como bosques, praças, lagos e reservas naturais. Dentre 
elas, destacam-se a Lagoa do Taquaral, um dos mais 
famosos pontos de lazer de nossa cidade, a nova Pedreira do 
Chapadão, o Bosque dos Jequitibás, lugar onde se encontra o 
zoológico da cidade, e um Parque Ecológico. A cidade possui 
dois grandes estádios de futebol pertencentes aos clubes 
centenários Guarani e Ponte Preta. 

Campinas conta com patrimônio cultural e turístico que 
espelha a sua grande importância enquanto entroncamento 
ferroviário, viário e aeroviário, o qual lhe permitiu se consolidar 
como um dos principais hubs logísticos do país. 

Um passeio bastante especial é voltar ao tempo 
percorrendo o antigo trecho da ferrovia a bordo da
Maria Fumaça. 

Os distritos de Sousas e Joaquim Egídio integram uma 
área de proteção ambiental com trilhas e diversos esportes 
de aventura. Esses locais têm grande vocação para a 
gastronomia e ainda abrigam o Observatório Municipal  
de Campinas Jean Nicolini, que permite a apreciação dos 
astros. 

Campinas é um enorme polo de compras e conta com 
11 shopping centers, um deles considerado um dos 
maiores do país, e uma diversidade de ruas de comércio, 
como o calçadão da Rua 13 de Maio. 
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Embora haja predominância no setor de 
informática, as empresas de tecnologia 
também apresentam outros perfis, 
oferecendo produtos, processos e serviços 
em energia, biotecnologia e alimentos.

Campinas dispõe de importantes 
instituições de ciência e tecnologia (ICTs) 
de competências diversificadas, todas com 
forte interação no meio empresarial.
Confira nas próximas páginas.

8. CIÊNCIA
    E TECNOLOGIA
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Universidade Estadual
de Campinas – Unicamp
Possui o maior número de depósitos de patentes do Brasil 
em diversas áreas do conhecimento. Abriga o maior parque 
científico da cidade e realiza mais de 400 eventos científicos e 
tecnológicos por ano.

Centro Nacional de Pesquisa
em Energia e Materiais – CNPEM
Detém competências e desenvolvimento de projetos nas áreas 
de física, biologia, nanotecnologia, engenharia, química e meio 
ambiente. No CNPEM está abrigado o Centro Brasil-China de 
nanotecnologia.

Centro de Tecnologia da Informação 
Renato Archer – CTI
Pesquisa componentes eletrônicos, microeletrônica, software 
de suporte 3D para a indústria e a medicina.

Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – Embrapa 
Gera conhecimento e transfere tecnologia para 
a agricultura e a pecuária brasileira. A Embrapa 
Informática Agropecuária, criada em 1985, é 
uma unidade de pesquisa temática, cuja missão 
é permitir soluções de tecnologia da informação 
para o agronegócio. Embrapa Monitoramento por 
Satélite é um centro temático da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária com foco em pesquisas e 
inovações geoespaciais para a agricultura.

Instituto Agronômico
de Campinas – IAC
Garante oferta de alimentos à população e matéria-
-prima à indústria, cooperação para a segurança 
alimentar e competitividade dos produtos. É um dos 
centros de P&D mais antigos do Brasil, tendo sido 
fundado em 1887.

8. CIÊNCIA E TECNOLOGIA
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Instituto de Tecnologia
de Alimentos – Ital
Faz pesquisa em embalagem, conservação e segurança de 
alimentos e bebidas.

Instituto Biológico – IB
Pesquisa sanidade animal e vegetal, visando à melhoria da 
qualidade de vida da população, possuindo a maior diversidade 
de exames para diagnóstico de doenças animais.

Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento em
Telecomunicações – CPqD
O CPqD é uma instituição independente, focada na inovação 
com base nas tecnologias da informação e comunicação 
(TICs), tendo como objetivo contribuir para a competitividade 
do País e para a inclusão digital da sociedade. 

Instituto de Pesquisas Eldorado
O iInstituto foi criado em 1997 com foco em P&D na área de 
tecnologia da informação e comunicação e na capacitação de 
recursos humanos para esse mercado. 
                                                                   

Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral – Cati
Desenvolve novas tecnologias em busca de 
produtividade e qualidade para os produtores rurais.

Polo e parques tecnológicos
Campinas possui um polo de tecnologia composto por 
parques que abrigam empresas de base tecnológica 
de diversos segmentos, predominando os setores de 
telecomunicações e tecnologia da informação.

Companhia de Desenvolvimento 
do Polo de Alta Tecnologia de 
Campinas – Ciatec
A Ciatec participa ativamente do planejamento 
e da execução da política de ciência e tecnologia 
da administração pública nas diversas esferas 
governamentais, especialmente a municipal. 

Através de sua incubadora de empresas de base 
tecnológica, auxilia no surgimento e na evolução de 
empreendimentos geradores de novas tecnologias. A 
incubadora tem capacidade para 25 empresas.
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Techno Park Campinas
A 15 km do centro da cidade, o Techno Park Campinas está 
localizado no entroncamento das rodovias Anhanguera 
(SP, km 104,5), Bandeirantes (SP) e D. Pedro I (SP).

É projetado com lotes moduláveis de 3 mil a 40 mil m² 
destinados aos usos comercial, de serviços ou industrial, com 
tipologia adequada para atender às necessidades de empresas 
limpas, tais como: indústrias limpas, processos de montagem, 
prestadoras de serviço, centros de desenvolvimento, 
laboratórios e centros de distribuição.

Parque Científico da Unicamp
O Parque da Unicamp permite a instalação de empresas que 
queiram estar próximas à universidade mais importante do 
país em relação a pesquisa e desenvolvimento científico.

Para esse parque, a Unicamp destinou uma área de 
aproximadamente 100 mil m², onde serão construídas 
estruturas como o centro administrativo, laboratórios de 
inovação e o centro de convenções.

No parque há terrenos disponíveis de diversas dimensões para 
as empresas se instalarem.

CPqD Pólis
O CPqD Pólis existe desde 1999, oferecendo 
infraestrutura para empresas de alta tecnologia. São 
360 mil m² cercados de área verde, onde 14 empresas 
de base tecnológicas estão instaladas.
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9.  AGRICULTURA
Mais de 50% do território de Campinas é considerado área rural. 
Cada região possui uma especialização produtiva distinta. Todo 
ano Campinas produz 19 mil toneladas de frutas.

9.1. Região dos Amarais 
Predomínio de hortaliças e cana-de-açúcar. 

9.2. Regiões de Pedra Branca,
Reforma Agrária, Saltinho e Descampado 

Produção de goiaba e figo para exportação, além de laranja kincan, 
carambola, acerola, uva, figo, banana, maracujá e pêssego. 

9.3. Regiões de Friburgo e Fogueteiro 
Região localizada ao sul, após o aeroporto de Viracopos. Tem 
o conjunto formado pelos núcleos do Fogueteiro, do Friburgo 
e a Fazenda Possas, com presença importante de atividade 
agropecuária, em que se destacam a produção de frutas (uva, 
maracujá e manga), café, milho-doce e milho comum, feijão, 
batata, suínos, gado de corte confinado, vendido para “butiques” 
de carne de São Paulo, hortaliças, violetas.

9.4. Região de Chácara Aveiros 
Reconhecida pela produção de hortaliças e figo, além 
de oferecer chácaras de recreio.  

9.5. Região de Anhumas 
Conhecida pela produção de flores de corte (na 
maioria crisântemos), de maracujá, chuchu, caqui e 
hortaliças. Destaca-se a Fazenda Tozan, que produz 
uma linha de produtos orgânicos e japoneses como o 
saquê (única fábrica na América do Sul), shoyu, missô 
e vinagre de arroz, além do café. 

9.6. Região de Barão Geraldo
Distrito conhecido pela produção de hortaliças, limão, 
abacate, hortifrutigranjeiros e ornamentais.
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Um dos principais critérios para se determinar a qualidade 
de vida de uma cidade do porte de Campinas são a quantidade 
e a qualidade de suas áreas verdes, uma vez que a sua 
existência promove a melhoria da qualidade de vida.

A vegetação embeleza as paisagens urbanas, tornando-
-as mais humanas e agradáveis. Serve para o controle da 
poluição do ar e sonora, aumenta a umidade relativa do ar, 
tornando o clima mais equilibrado.

As áreas cobertas com vegetação protegem as encostas, 
as nascentes e os cursos d’água, reduzindo processos 
erosivos e de assoreamento dos corpos d’água, garantindo 
a permeabilidade do solo e favorecendo a recarga dos 
aquíferos subterrâneos.

Na vegetação original do município predominam a Mata 
Atlântica, constituída por fragmentos isolados de florestas 
estacionais e poucos trechos de cerrados, matas de brejo e 
vegetação rupestre.

Quantitativamente as áreas verdes urbanizadas, localizadas 
dentro da malha urbana de cerca de 200 km2, perfazem uma 
área de 460 ha, que correspondem a 4,6 m2 por habitante. 

Hoje em Campinas, existem aproximadamente 500 praças 
urbanizadas com equipamentos (playgrounds, bancos e 
iluminação), 17 parques e bosques e 4 matas tombadas: 
Mata de Santa Genebra, Mata do Ribeirão Cachoeira, Mata da 
Fazenda Santa Elisa, Maciços Arbóreos do Recanto Iara e 11 
Áreas Especiais de Proteção Permanente (Lei 6.743/01).

10. ÁREAS VERDES
       E ESPAÇOS AMBIENTAIS   
       PROTEGIDOS
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DEPARTAMENTO DE TURISMO
Av. Anchieta, 200 – 15º andar – Centro
Tel.: (19) 2116-0724
turismo@campinas.sp.gov.br
www.campinas.sp.gov.br
Funcionamento: seg. a sex.
das 9h às 17h

POSTO DE INFORMAÇÃO
TURÍSTICA VIRACOPOS
Aeroporto Internacional de Viracopos 
Saguão da Área de Desembarque
Tel.: (19) 99548-3911
Funcionamento: seg. a sáb.
das 9h às 17h

POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA
RODOVIÁRIA
Terminal Rodoviário Multimodal
Piso Superior
Tel.: (19) 995848-4860
Funcionamento: seg. a sáb.
das 9h às 17h

POSTO DE INFORMAÇÃO
TURÍSTICA – SOUSAS
Av. Antônio Carlos Couto de Barros, 
s/n – Sousas
Tel.: (19) 3258-7960
Funcionamento: seg. a sex. 
das 9h às 17h e sáb. das 9h às 13h

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo


