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Panorama Regional − RM Piracicaba
RM Piracicaba - 24 municípios
•

População total em 2020 − 1.501.903
habitantes. 96% vivem em área urbana.

•

Abriga 3,4 % da população do Estado

•
•
•

PIB = R$ 82,7 bilhões (em R$ de 2020).

•

Importante região de desenvolvimento
industrial e agrícola do Estado de São
Paulo, destacando-se os setores
automobilístico, sucroalcooleiro,
agroindustrial, ceramista, entre outros.

Responde por 3,4% do PIB Estadual

Participação do PIB da RM Piracicaba
no Estado de SP | 2018

Participação dos 7 municípios no PIB
da RM Piracicaba | 2018
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• PIB da RM Piracicaba = R$ 75,7 milhões em 2018.
• A RM responde por 3,4% do PIB estadual.
Fonte: Fundação Seade.

• PIB dos 7 municípios = R$ 31,2 milhões em 2018.
• Respondem por 1,41% do PIB estadual

PIB per capita* por município da RM de Piracicaba | 2018
67,31
56,06

Os sete municípios respondem por 41%
do PIB da RM Piracicaba.

•

Exceto Piracicaba, PIB per capita
municipal é inferior à média da RMP e à
média estadual.

•

Entre os 7 municípios, as diferenças de
PIB per capita são marcantes, com
Mombuca e Saltinho correspondendo a
menos da metade de Piracicaba.
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Distribuição do Valor Adicionado por municípios,
segundo grandes setores de atividade | 2018
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Fonte: IBGE. Disponibilizado por Fundação Seade.
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• A estrutura produtiva dos sete
municípios, vista a partir do valor
adicionado, é diferenciada.
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• Em todos municípios, a contribuição
da indústria para o PIB supera a
média estadual.
• Exceto Piracicaba, nos demais
municípios a contribuição da
agropecuária para o valor adicionado
supera a média estadual, com
destaque para Mombuca.

Distribuição do emprego formal por municípios,
segundo grandes setores de atividade | 2019
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• A contribuição da indústria para
a geração de emprego formal
supera, em todos os sete
municípios, a média estadual.
• Exceto em Piracicaba e Saltinho,
a agropecuária contribui mais
para a geração de emprego
formal que na média estadual.

Distribuição do emprego na Indústria, por nível tecnológico | 2019
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Fonte: RAIS/Ministério da Economia. Elaboração: FIPE.
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Baixa tecnologia

• Exceto Piracicaba, nos demais
municípios a estrutura do
emprego industrial tem
participação maior de segmentos
com menor conteúdo tecnológico
do que na média do Estado.
• Em Piracicaba, o alto peso do
emprego industrial de média-alta
tecnologia está associado ao
segmento automotivo.

Distribuição do emprego nos Serviços, por intensidade de
conhecimento e segmento produtivo | 2019
• Em todos os municípios, mais da
metade do emprego nos serviços é
gerado em segmentos não
intensivos em conhecimento.
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• Somente em Piracicaba, a parcela
dos serviços intensivos em
conhecimento (42%) supera a
média estadual (37%).
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• 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.

Equipamentos de Saúde − RM Piracicaba | 2020

Equipamentos de Saúde − RM Piracicaba | 2020
• Para a formulação de políticas públicas
de Saúde, deve-se atentar à garantia
do acesso aos serviços de saúde,
sobretudo pela ampliação da oferta e
do acesso aos serviços de alta
complexidade para os municípios da
Região Metropolitana.
• Essa diretriz deve estar apoiada no
fortalecimento da capacidade de
atendimento das Unidades Básicas de
Saúde de todos os municípios que
compõem a RMP.

Temas 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 intrarregionais, 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.

Questões para o debate:
Qualidade do sistema viário condiz com as necessidades das atividades produtivas dos municípios da região e com as
necessidades de preservação ambiental? Qual é a relação entre viário urbano e transporte de cargas?
A rede transporte atende às populações dos municípios, garantindo o acesso aos equipamentos de saúde, educação,
lazer e às atividades comerciais?
A capilaridade dos equipamentos da rede de atenção básica de saúde é satisfatória?
A oferta de educação superior e técnica contempla as áreas predominantes da atividade econômica da RMP?
Quais são os desafios para o desenvolvimento de atividades de turismo na região (roteiros turísticos, turismo rural,
infraestrutura)?

