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Mudanças Econômico-Espaciais:
• As atividades econômicas rurais não exclusivamente
agropecuárias ganharam destaque;
• As atividades terciárias predominam em relação aos vetores de
crescimento de crescimento da renda e do emprego;
• A indústria continua seu processo de descentralização, muito
relevante em termos de valor, mas apresenta descontinuidade
estrutural;
• Crescimento do setor informal e aumento da participação dos
serviços em contrapartida a diminuição do setor industrial no
PIB;
• Diminuição dos SUP em consequência das restrições fiscais e
possível dificuldades no oferecimento destes serviços;
• Os dados de emprego formal na indústria chamam a atenção
para 11 (onze) municípios que comandam, de forma
compartilhada, os fluxos da riqueza regional.

Economia Regional – O que vimos no geral

Municípios da RMC com maior participação na Indústria de
Transformação no estado de São Paulo em 2012.
Município

VAF Industrial Total

Campinas

% VAF
Indústria

12.370.937.915,00

29,1%

Hortolândia

5.433.850.894,00

12,8%

Indaiatuba

3.554.408.376,00

8,4%

Sumaré

3.153.261.011,00

7,4%

Paulínia

3.030.923.864,00

7,1%

Americana

2.892.653.659,00

6,8%

Vinhedo

2.883.692.076,00

6,8%

Sta Bárbara d'Oeste

2.181.712.618,00

5,1%

Valinhos

2.169.817.481,00

5,1%

Itatiba

1.666.708.294,00

3,9%

Jaguariúna

1.163.784.401,00

2,7%

42.481.265.627,00

100,0%

Total

Fonte: SEADE, Elaboração Equipe do CEDE/IE/UNICAMP.

Problemas que exigem coordenação Metropolitana:
• A refuncionalização do uso e ocupação do solo em áreas
rurais;
• A continuidade da descentralização da indústria mas com
descontinuidades importantes no tecido industrial da região; e
• O espalhamento das heterogeneidades do terciário associado às
perdas e ganhos de empregos formais nos diferentes
municípios.

Problema que exige atenção!
• O valor agregado regional, em termos do PIB, está cada
vez mais determinado por atividades tipicamente urbanas,
nas quais terão primazia os centros urbanos com maior
diversificação na oferta de comércio e de serviços.

Economia Regional - Problemas

A reestruturação econômica pode ocorrer de maneira
seletiva e modificar os padrões de uso e ocupação do solo
através:
1. Aumento da degradação ambiental, precarização do
emprego e avanço da exclusão social;
2. Crescimento restrito às atividades terciárias avançadas
que detenham melhores condições logísticas de
infraestrutura; e
3. Fortalecimento dos segmentos sociais vinculados à
propriedade do solo e à valorização do preço da terra
(rural e urbana), fazendo com que uma parte dos
municípios dependa da geração de renda da terra.

Economia Regional - Tendências

• Conversão do solo rural em urbano nas áreas com
perspectiva de valorização;
• Substituição da pecuária intensiva (principalmente
leiteira) pela manejo tradicional (predominantemente de
corte);
• Expansão das empresas mais dinâmicas para regiões com
menor valorização fundiária e melhores condições
edafoclimáticas, externas à RMC;
• Expansão das atividades tipicamente urbanas no meio
rural (Condomínios de chácaras e pesque-pague, serviços
de alimentação e hotelaria, pacotes de turismo de
experiência, lazer e aventura, locação para gravações e
eventos, festivais temáticos, etc.).

RMC – Pressões Econômico-Espaciais

Questões que exigem ações articuladas, por parte dos
municípios, para enfrentar os problemas e para
promover soluções de forma coordenada na RMC:
• Os vetores econômico-espaciais de expansão em torno de
novos fluxos de mercadorias e serviços como
consequência dos investimentos já realizados;
• As novas direções que a logística de infraestrutura
interpõe à dinâmica local/regional, mudando as funções
que os municípios tinham;
• As formas de uso e ocupação dos solos urbanos e rurais
precisam ser urgentemente discutidas na RMC e a
universidade pode ajudar.

Análise Integrada da RMC - Questões

