
Campinas e sua área 
metropolitana, com 
19 cidades, é hoje a 
região no Brasil que 
mais se assemelha ao 

Vale do Silício, sede das 
maiores e mais inovadoras em
presas de tecnologia, nos Estados 
Unidos. Localizada a 83 quilô
metros de São Paulo, Campinas 
reúne em seu entorno um centro 
de excelência em pesquisa e 
formação de mão de obra qualifi
cada (a Unicamp), além de outras 
universidades, poios de tecnologia 
formados por políticas de governo 
para atrair indústrias intensivas 
em conhecimento, redes de inves
tidores e empreendedores com 
vontade de aplicar recursos que 
estimulam novos negócios. Tudo 
isso à beira das mais importantes 
rodovias do país, a Anhanguera, 
a Dom Pedro I e a Bandeirantes.
O Aeroporto Internacional de 
Viracopos, inaugurado na cida
de em 1960, é o maior terminal 
de cargas em volume do Brasil. 
Em agosto de 2012, teve início o 
projeto de expansão, que vai ane
xar uma área de 145000 metros 
quadrados, com novo prédio, 28 
pontes de embarque, novas pistas 
e mais 4000 vagas para veículos. 
A reforma representou a contra
tação de 4500 profissionais e vai 
mais do que dobrar a capacidade 
de trânsito de passageiros, dos 
atuais 6 milhões para mais de 
14 milhões por ano a partir de 
maio de 2014. “Campinas tem 
uma situação geográfica, social

e econômica privilegiada”, diz o 
professor Wilson Cano, do Centro 
de Estudos do Desenvolvimento 
Econômico do Instituto de Eco
nomia da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp). Não 
bastasse isso, houve forte estímu
lo para empresas de base tecno
lógica se instalarem na cidade e 
em seus arredores. Nos últimos 
20 anos, houve a criação das 
Companhias de Desenvolvimento 
do Polo de Alta Tecnologia de 
Campinas (Ciatecs) I e II, próxi
mas à Unicamp, e, mais recente
mente, do Techno Park, que reúne 
empresas ligadas à biotecnologia, 
à indústria de transformação, aos 
serviços hospitalares e laborato
riais e à tecnologia da informação. 
Em 2006, sete anos depois da 
inauguração do Techno Park, três 
leis municipais foram sanciona
das, aprovando a redução fiscal de 
IPTU e créditos de ICMS para em
presas que queiram se instalar no 
parque. Hoje, há 65 companhias, 
43 delas ligadas à área tecnoló
gica, como a americana IBM e a 
chinesa Huawei.

Novos investimentos
Nos parques tecnológicos, tra
balham 5250 funcionários, com 
apenas 5% deles residindo fora 
da região metropolitana de 
Campinas. O salário de mestres 
fica entre 6 000 e 7 000 reais.
O de doutores, entre 9 500 
e 17 000, valores médios equiva
lentes aos da capital. “A região 
se tornou centro promotor de
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inteligência”, diz José Luiz 
Guazzelli, diretor da Associtech, 
que faz a gestão do Techno Park.

A cidade não para de atrair 
investimentos. Até 2016, entrará 
em operação no Laboratório Na
cional de Luz Síncrotron (LNLS), 
em Campinas, o acelerador de 
partículas de terceira geração, o 
único da América Latina (o de se
gunda geração já opera no LNLS) 
O custo será de 650 milhões 
de reais. A chinesa Lenovo vai 
transferir seu centro de pesquisa 
mundial para a cidade até dezem
bro, contratar 220 funcionários e 
investir mais de 130 milhões de 
reais na operação, que contará 
com parcerias com a Unicamp 
para a área de pesquisa.A ut
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