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A Região Metropolitana de Campinas (RMC) 
tem uma das melhores infraestruturas logísticas do 
Brasil, hospeda os principais operadores logísticos 
e as maiores empresas globais, e representa parcela 
significativa do PIB Nacional com a produção e 
atração de importantes fluxos de pessoas e cargas. A 
despeito da sua inegável importância econômica, a 
região carece de estudos que analisem o panorama 
logístico e apontem as questões importantes que 
merecem ser discutidas e tratadas pelo poder 
público e sociedade de uma forma geral. Neste 
contexto, o artigo se propõe a discutir fatores 
críticos para a logística na Região a partir de três 
aspectos: características econômicas, infraestrutura 
e os principais fluxos de cargas.  

Aspectos Econômicos 
A RMC apresenta a maior concentração 

industrial do interior do Estado de São Paulo, 
sendo Campinas o município mais importante 
economicamente e com forte influência sobre os 
demais municípios da região e mesmo sobre outros 
centros regionais e estados. A evolução sócio-
econômica e espacial da região contribuiu para 
a formação de uma estrutura produtiva moderna, 
com elevado grau de complexidade e concentração 
de riqueza. 

O setor agropecuário é fortemente mecanizado, 
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utiliza sementes de qualidade e com culturas de 
alto valor agregado. Está integrado aos complexos 
agroindustriais e destina-se à exportação e também 
ao mercado urbano de maior poder aquisitivo. Seus 
principais produtos são: cana de açúcar, laranja, 
suinocultura, avicultura, horticultura, fruticultura 
e floricultura. 

A indústria da região é bastante diversificada. 
Paulínia abriga o Pólo Petroquímico com a 
refinaria da Petrobrás e empresas do setor químico 
e petroquímico. Em Americana, Santa Bárbara do 
Oeste e Nova Odessa localizasse o pólo têxtil. Em 
Campinas e Hortolândia, o pólo de alta tecnologia 
com empresas de tecnologia da informação, 
microeletrônica, química fina, telecomunicação 
etc. Encontram-se, ainda, empresas de material 
de transporte, elétrico, mecânico, produtos 
farmacêuticos e perfumaria, bebidas, borracha 
etc. (Secretaria de Economia e Planejamento do 
Governo do Estado de São Paulo, 2007). 

As características da industrialização da 
região metropolitana associadas ao seu padrão 
de urbanização colocaram as bases para o 
desenvolvimento de um forte setor de serviços 
com uma grande rede de serviços educacionais 
e bancários, hospitais, serviços médicos 
especializados, comércio diversificado, hotéis, 
entretenimento etc.
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Quanto a infra estrutura viária, a 
região é suprida por ampla malha 
densa e fortemente integrada, faci-
litando os deslocamentos e articu-
lação entre os municípios e demais 
regiões. Seis rodovias fazem a liga-
ção de Campinas à cidade de São 
Paulo e aos demais municípios do 
interior: Bandeirantes (SP 348), 
Anhanguera (SP 330), D. Pedro I 
(SP 065), Adhemar de Barros (SP 
340), Santos Dumont (SP 101) e 
Campinas – Paulínia. Está, ain-
da, em construção um anel viário 
ligando as rodovias Anhanguera, 
Bandeirantes, Santos Dumont e 
D. Pedro I, o que facilitará a aces-
sibilidade aos demais municípios 
da RMC e ao Aeroporto de Vira-
copos. Grande parte das indústrias 
está concentrada ao longo dos eixos 
rodoviários tais como o Distrito 
Industrial de Campinas nas Ro-
dovias Anhanguera e Santos Du-
mont, o pólo de microeletrônica na 
Rodovia D. Pedro I e indústrias de 
alta tecnologia na rodovia que liga 
Campinas ao pólo petroquímico de 
Paulínia. 

Quanto a infra estrutura aérea, a 
RMC conta com um dos mais im-
portantes aeroportos de carga. O 

Infraestrutura Viária, Aérea e Ferroviária

Aeroporto Internacional de Vira-
copos é, atualmente, o primeiro do 
país em movimentação de cargas 
importadas e o segundo em cargas 
exportadas, ficando atrás apenas do 
Aeroporto Internacional de Guaru-
lhos. Entre janeiro e outubro de 
2010, Viracopos movimentou 32% 
do volume de cargas importadas 
e 31% das exportadas, enquanto 
Guarulhos movimentou, respecti-
vamente, 27% e 42%. Assim, Vira-
copos desempenha um importante 
papel no comércio internacional 
brasileiro, (INFRAERO, 2010).

Finalmente, com relação ao 
transporte ferroviário, três empre-
sas atuam na região de Campinas: 
Ferrovia Centro-Atlântica (FCA); 
Ferrovia Bandeirantes (FERRO-
BAN) e MRS Logística. De modo 
geral, estas empresas estão ligadas 
aos setores siderúrgico, de mine-
ração e agropecuário e contribuem 
fortemente para a integração do 
território brasileiro, ligando as re-
giões produtoras aos mercados ex-
ternos. De acordo com a MRS, 80% 
dos seus negócios estão relaciona-
dos ao comércio internacional e o 
seu principal destino é o porto de 
Santos.

Fluxos de Cargas na Região Me-
tropolitana de Campinas

Para análise dos fluxos de cargas 
foi utilizada pesquisa realizada pela 
Secretaria de Estadual de Logística 
e Transporte do Estado de São Pau-
lo que mapeou a origem e destino 
de cargas nas malhas rodoviárias 
e no sistema aeroviário no Estado 
de São Paulo. Embora os dados te-
nham sido coletados entre maio e 
dezembro de 2005 e, portanto, este-
jam desatualizados, não há outros 
estudos mais recentes abordando 
esta questão.  Os dados aqui ana-
lisados referem-se exclusivamente 
ao transporte rodoviário de cargas 
na região de Campinas e na Região 
Metropolitana de Campinas.

Segundo a pesquisa, o modo ro-
doviário respondia por 90% das 
demandas de transporte no Estado 
de São Paulo. Os quadros 2 e 3 in-
dicam as viagens diárias de cami-
nhões por tipo de carga produzidas 
e atraídas pelas três regiões metro-
politanas do Estado de São Paulo 
– São Paulo, Campinas e Baixada 
Santista – que juntas respondem 
por 35% das viagens do Estado.

Quadro 2

Produção de viagens de caminhão por tipo de carga nas Regiões Metropolitanas 

A Região Metropolitana de Cam-
pinas é responsável por cerca de 
12% de todas as viagens diárias 
de caminhão do Estado. Tanto na 
produção quanto na atração,  pre-
dominam as viagens de caminhão 
com produtos das indústrias não 
alimentares, químicos e petroquí-
micos, minerais e alimentares e 
verifica-se uma participação ele-
vada de caminhões vazios (46% 

na produção e 51% na atração). As 
figuras a seguir mostram os fluxos 
das indústrias predominantes em 
Campinas. 

O grupo de não alimentares in-
clui uma ampla diversidade de 
produtos, desde produtos acaba-
dos, componentes, insumos bási-
cos e equipamentos em diferentes 
ramos como automóveis, aviões, 
plásticos, vestuário, móveis etc. As 

viagens com origem em Campi-
nas destinam-se, em grande parte, 
para as outras Regiões Metropoli-
tanas, e 26% tem como destino a 
própria zona de Campinas. Quan-
to a atração, o expressivo número 
de viagens com destino à zona de 
Campinas reflete a concentração 
populacional e de consumo verifi-
cada no município (Figura 1). 

Quadro 3

Atração de Viagens de Caminhão por Tipo de Carga nas Regiões Metropolitanas

Figura 1

Intercâmbios de Produtos Industriais Não Alimentares com Origem e Destino em Campinas

Os produtos químicos e petro-
químicos englobam  combustíveis 
e outros derivados de petróleo, 
fertilizantes, tintas, produtos far-
macêuticos, material hospitalar, 

produtos de limpeza, perfumes etc. 
Campinas é a principal  produtora 
de viagens deste grupo, tanto inter-
nas como externas, sendo que 30% 
delas tem como destino a própria 

zona de Campinas. É tambem o 
principal polo atrator de viagens 
internas, sendo 43% dentro da pró-
pria zona; embora atraia poucas 
viagens das zonas externas (Fig. 2).
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Campinas é o principal pólo de 
produção e de atração de produtos 
industriais alimentares, sendo que 

42% das viagens produzidas tem 
como destino a própria zona de 
Campinas, sendo que o número de 

viagens para fora do estado não é 
significativo (Figura 4).

O grupo de produtos minerais in-
cluem minérios in natura (como a 
bauxita, granitos e mármores),  ma-
teriais básicos para a construção ci-
vil; além de outros manufaturados 

como pisos, azulejos, vidros e louças. 
Campinas é o segundo maior centro 
de produção e atração de viagens, 
ficando atrás somente de São Pau-
lo. 40% do fluxo interno destina-

-se à propria zona de Campinas e a 
produção para fora do Estado não é 
relevante; mas é importante pólo de 
atração de produtos minerais de fora 
do Estado (Figura 3)
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Figura 3

Intercâmbios de Produtos Minerais com Origem e Destino em Campinas
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zona de Campinas. É tambem o 
principal polo atrator de viagens 
internas, sendo 43% dentro da pró-
pria zona; embora atraia poucas 
viagens das zonas externas (Fig. 2). Figura 4

Intercâmbios de Produtos Alimentares com Origem e Destino em Campinas

Considerações Finais

O trabalho identificou as caracte-
rísticas econômicas, a infraestrutura 
logística e os fluxos de cargas movi-
mentados na RMC: 

 Do ponto de vista econômico, 
a Região é um importante pólo in-
dustrial com forte influência sobre 
outros municípios e estados, com 
uma estrutura produtiva moderna, 
diversificada e com elevado grau de 
complexidade. 

Quanto à infraestrutura logísti-
ca, a Região conta com uma ampla 
malha viária, densa e fortemente in-
tegrada, facilitando os deslocamen-
tos e articulação entre os municípios 
e demais regiões. Grande parte das 
indústrias está localizada ao longo 
dos eixos rodoviários. A Região con-
ta, ainda, com o segundo maior ae-
roporto de cargas do país e com uma 
importante malha ferroviária. 

 Quanto aos fluxos de cargas na 
Região, observou-se a predominân-
cia do modo rodoviário e das viagens 
internas ao Estado. O elevado per-
centual de caminhões trafegando na 
malha rodoviária indica a importân-
cia da exploração de outros modais.

Dentre os fluxos de cargas, me-
receu destaque os fluxos com origem 
e destino na própria zona de Campi-
nas e entre Campinas e São Paulo. 
Além disto, foi observada regula-
ridade nos fluxos; indicando pers-
pectiva favorável para o estabeleci-
mento de corredores intermodais e a 
captação de parte destes fluxos nas 
ferrovias. 

 É possível apontar uma pers-
pectiva favorável para o estabeleci-
mento de corredores intermodais 
e, dado o grande número de cami-
nhões vazios, a necessidade de ra-
cionalização do complexo logístico. 
Também existe um grande potencial 
de crescimento das demandas para o 
transporte aéreo e para as ferrovias, 
estas últimas importante meio de 
transporte para produtos de baixo 
valor agregado em direção ao Porto 
de Santos.

 O transporte ferroviário é utili-
zado, de forma geral, pelos setores 
siderúrgico, de mineração e agrope-
cuário e tem como principal destino 
o porto de Santos. Já Viracopos mo-
vimenta  produtos com elevado va-

lor agregado, como metal mecânico, 
automobilístico, informática, teleco-
municação, aeronáutica e química 
voltados, sobretudo, para comércio 
internacional.

 Quanto ao tipo de produto trans-
portado, houve preponderância dos 
produtos das indústrias não alimen-
tares, químicos e petroquímicos, mi-
nerais e alimentares; e uma partici-
pação elevada de caminhões vazios. 
Entretanto, a classificação de produ-
tos adotada pela pesquisa é excessi-
vamente abrangente e não capta as 
especificidades dos fluxos da região: 
em produtos não alimentares estão 
incluídos desde componentes e in-
sumos básicos até produtos tecno-
lógicos, microeletrônicos, telefonia 
etc.

 Finalmente, fica patente a ne-
cessidade de novos estudos que 
atualizem as informações sobre os 
fluxos de cargas na Região e, sobre-
tudo, que adotem uma classificação 
para os produtos que permita captar 
a complexidade e diversidade dos 
fluxos de cargas da RMC.
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