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Panorama Regional UR Jundiaí | 2015

AUJ – 7 municípios

• População total  em 2020 - 797,1 mil 
habitantes. 96% vivem em área 
urbana.

• Abriga 1,79% da população do Estado.

• Região intensamente industrializada e 
urbanizada.

• PIB = R$ 80,3 bilhões, em reais de 2020.
 
• Responde por 3,3% do PIB Estadual.

• Destaca-se no cenário estadual pela sua 
importância na logística de distribuição 
e pelo potencial industrial.



Evolução da Participação da AUJ no Valor de Transformação Industrial (VTI) de São Paulo
2003 – 2016

Entre 2003 e 2016, o município de Jundiaí:
• subiu do 10º para o 8º lugar no ranking dos 20 

municípios com maior % no VTI paulista;
• em equipamentos de informática, eletrônicos e 

ópticos, alcançou o 2º lugar do Estado, respondendo 
por 11,4% do VTI do segmento em 2016;

• manteve, nos dois períodos, o 1º lugar no VTI da 
indústria de bebidas no Estado.

No ranking dos 20 municípios com maior % no VTI 
paulista em 2016:
• Campo Limpo entrou em Vestuário e Acessórios;
• Itupeva entrou em Produtos Químicos;
• Várzea Paulista entrou em Produtos de Madeira;
• Louveira subiu do 14º para o 6º lugar em Produtos 

Farmoquímicos e Farmacêuticos. 

Fonte: Fundação Seade.



PIB per Capita*, por Município
2018

* Em R$ 1.000 de 2020.

✔ PIB per capita da maioria dos 

municípios da região é maior que a 

média estadual.

✔ Internamente à região, as 

diferenças de PIB per capita são 

muito expressivas, com destaque 

para Louveira.

Fonte: IBGE. Disponibilizado por Fundação Seade.



Distribuição do Valor Adicionado por Municípios, segundo grandes setores de atividade
2018

✔ Participação da indústria no 

valor adicionado da região 

supera a média estadual.

✔ Na maioria dos municípios, a 

contribuição da indústria para 

o PIB supera a média 

estadual, exceto Louveira e 

Jarinu.

Fonte: IBGE. Disponibilizado por Fundação Seade.



Distribuição do Emprego Formal por Municípios, segundo grandes setores de atividade
2019

✔ A contribuição da indústria 

para a geração de emprego 

formal supera, em todos os 

municípios, a média estadual.

✔ Agropecuária é o setor que 

menos contribui para a 

geração de emprego formal 

na AUJ.

Fonte: RAIS/Ministério da Economia. Elaboração: FIPE.



Distribuição do Emprego na Indústria na AUJ e no Estado de São Paulo, 
por nível tecnológico
2019

✔ A estrutura do emprego industrial 
na AUJ tem participação maior de 
segmentos de média-alta 
tecnologia do que no Estado.

✔ Entre 2010 e 2019, houve 
diminuição do emprego industrial 
na AUJ e no Estado, mas em ritmo 
mais intenso nos segmentos de 
alta tecnologia e de média-baixa 
tecnologia.

Fonte: RAIS/Ministério da Economia. Elaboração: FIPE.



Distribuição do Emprego nos Serviços na AUJ e no Estado de São Paulo, 
por intensidade de conhecimento e segmento produtivo
2019

✔ A parcela do emprego nos serviços 
intensivos em conhecimento é 
menor na AUJ do que a média do 
Estado.

✔ Para todos os serviços intensivos em 
conhecimento, 75% ou mais do 
emprego da AUJ são gerados em 
Jundiaí, proporção superior à do 
município no total da população. 

Fonte: RAIS/Ministério da Economia. Elaboração: FIPE.



Taxas de Crescimento Anual dos Anúncios de Investimentos na AUJ e no Estado de São Paulo
2012 – Agosto/2021

✔ Entre 2012 e agosto de 2021, foram 
anunciados investimentos de R$ 8,3 bilhões 
na AUJ, correspondendo a 1,2% do total 
para o Estado.

✔ Até 2017, ritmo de crescimento dos 
anúncios de investimento na AUJ superava a 
média do Estado.

✔ A partir de 2018, houve mudança no 
patamar de anúncio de investimentos 
anunciados para a AUJ e o Estado.

Fonte: Fundação Seade. Elaboração: FIPE.



• O sistema viário principal da AUJ é formado por uma malha de 10 rodovias estaduais e estradas municipais 
estruturadas, com destaque para o sistema Anhanguera-Bandeirantes. Os eixos de circulação estão na base do 
desenvolvimento econômico da região, colocando a AUJ em posição estratégica. 

• O importante corredor ferroviário liga a região de Jundiaí ao Porto de Santos, e é certamente o trecho com maior 
intensidade de carga do estado.

• O aeroporto estadual em Jundiaí, denominado Comandante Rolim Amaro, foi concedido à iniciativa privada em 2017.

• Grandes fluxos de viagens de transporte coletivo entre Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista, com destaque 
para a Linha 7 – Rubi da CPTM e movimentos pendulares importantes entre a Aglomeração e as RMs de São Paulo e 
Campinas.

• O Estado deve abrir licitação ano que vem para o Trem Intercidades (TIC) com um serviço expresso entre Campinas, 
Jundiaí e São Paulo, e outro serviço parador entre Campinas e Francisco Morato, atendendo às cidades de Louveira, 
Valinhos e Vinhedo. No total, os dois serviços devem atender até 60 mil passageiros por dia. O projeto compreende 
também a operação, manutenção e obras, com melhoria do desempenho e da qualidade do serviço da Linha 7 – Rubi 
da CPTM. Teve audiência pública em agosto passado.



• No escopo do PDUI, os temas que compõem o eixo Atendimento Social são saúde, educação, 
planejamento integrado da segurança pública, cultura e defesa civil. 

• Devem ser priorizadas tanto as ações e diretrizes de alcance regional e metropolitano, como as medidas 
de caráter intersetorial, que envolvem duas ou mais secretarias ou duas ou mais esferas do poder público, 
visando ao exercício da governança metropolitana.

 

• Inerente às discussões sobre Atendimento Social encontra-se o conceito de qualidade de vida.



AU Jundiaí

• 7 hospitais gerais

• 8 pronto-socorros 
gerais

• 92 UBSs na AU

• Em Jundiaí, são 40 
UBSs

Equipamentos de Saúde (UPAs e UBSs) | 2020



Para a formulação de políticas públicas de Saúde para Jundiaí deve-se atentar para sua 
vocação de polo regional, na garantia do acesso aos serviços de saúde, sobretudo pela 
ampliação da oferta e do acesso aos serviços de alta complexidade para os municípios da 
Aglomeração Urbana. 

No entanto, essa diretriz deve estar apoiada no fortalecimento da capacidade de 
atendimento das Unidades Básicas de Saúde de todos os municípios que compõem a 
AUJ.



Questões para o debate

Desafios à potencialização das atividades produtivas na região: consolidação das vocações, articulação das dinâmicas 
locais, convergência de projetos, sistemas unificados de gestão de serviços.

Dificuldades do sistema viário e transportes: as conexões viárias intra-região, integração do transporte coletivo e 
intermunicipal, relação viário urbano com viário principal e com o transporte de cargas.

Demandas de atendimento social: rede hospitalar satisfatória, equipamentos de qualificação da mão de obra (ETECs, 
Fatecs, Senai) se adequados à demanda, planejamento integrado da segurança pública.

Ações/programas/serviços municipais que envolvem a temática das cidades inteligentes, tais como centros de 
monitoramento de segurança e transporte, sistemas de iluminação inteligente, espaços de inovação, coworking ou 
espaços compartilhados de trabalho para micro e pequenas empresas, etc.


