
O desenvolvimento 

Motivos para investir 
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rumo ao futuro
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Jaguariúna possui grande destaque nos cenários nacional e internacional, localizada a 130 km da 
capital paulista é referência em vários setores da economia devido ao significativo crescimento de seu 
parque industrial.

Sua atratividade impulsionou o crescimento dos setores industriais, serviços, turismo, comércio e 
entretenimento. Consequentemente, a cidade passou a oferecer maior qualidade e diversidade de 
serviços para sua população, estimulando o setor imobiliário.

Com população aproximada de 51 mil habitantes, Jaguariúna conciliou o desenvolvimento à qualidade 
de vida de seus cidadãos, disponibilizando por meio do crescimento planejado, melhor saneamento 
básico, rede hospitalar, ensinos público e privado de qualidade.

O município de 

 Jaguariúna
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O município de Jaguariúna está inserido em uma das regiões metropolitanas mais dinâmicas no 
cenário econômico brasileiro, a Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Com economia forte e diversificada, principalmente em setores de alto input científico e tecnológico, 
a região é atendida por um sistema viário moderno e de qualidade, com acesso a importantes vias 
da região: a Rodovia dos Bandeirantes e Anhanguera, que ligam a região à capital e interior paulista; 
a Rodovia SP-304 rumo a Piracicaba; a Rodovia D. Pedro que faz a ligação com o Vale do Paraíba, e a 
Rodovia Dutra rumo ao Rio de Janeiro. 

O mercado de trabalho é favorecido e com oportunidades em diversos segmentos da indústria, 
abrigando mão de obra qualificada formada por importantes universidades, faculdades e escolas 
técnicas do Brasil.

A RMC conta também com o Aeroporto Internacional de Viracopos, o segundo maior do país, 
localizado no município de Campinas. Só em 2014, o fluxo de cargas embarcadas e desembarcadas 
em voos nacionais e internacionais atingiu cerca de 220 mil toneladas.

A Região Metropolitana de Campinas é constituída por 20 municípios: Americana, Artur Nogueira, 
Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, 
Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de 
Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

      

Fonte: www.agemcamp.sp.gov.br

de Campinas
A Região Metropolitana 
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Diferencial competitivo do município.
Custos

FORNECIMENTO DE ÁGUA: 
- 22% menor em relação ao custo médio praticado no Estado de São;

- 41% menor em relação ao custo médio praticado no Brasil;

- 6,7% menor se comparada a tarifa média de fornecimento (R$/MWh) no Estado de São Paulo;

- 7,2% menor se comparada a tarifa média de fornecimento (R$/MWh) no Brasil;

TARIFA INDUSTRIAL MÉDIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2017.

Tarifa média praticada (R$/m )3
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Estado de São Paulo Jaguariúna Brasil

IN004 - Tarifa média praticada (R$/m )
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre saneamento 2014
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Estado de São Paulo Jaguariúna Brasil

Tarifas médias (R$/MWh) de Fornecimento - Classe Industrial

-6,7%
R$ 386

-7,2%

R$ 360

R$ 388

Fonte: www.aneel.gov.br
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- 4,2% menor se comparada a tarifa média de fornecimento (R$/MWh) no Brasil;

- 7,5% menor se comparada a tarifa média de fornecimento (R$/MWh) no Estado de São Paulo; 

TARIFA COMERCIAL MÉDIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2017.

Estado de São Paulo Jaguariúna Brasil

Tarifas médias (R$/MWh) de Fornecimento - Classe Comercial

-4,2%
R$ 424

-7,5%

R$ 405

R$ 439

Fonte: www.aneel.gov.br

REFERÊNCIA EM QUALIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA OFERECIDA PELA CPFL JAGUARI: 
A Companhia Jaguari de Energia - CPFL Jaguari é uma sociedade por ações de capital fechado do 
Grupo CPFL Energia, concessionária do serviço público de energia elétrica, que atua na distribuição 
de energia para dois municípios: Jaguariúna e Pedreira que estão localizados no Estado de São Paulo, 
atendendo a aproximadamente 39 mil consumidores. Possui prazo de concessão até 2045.

MENOR TEMPO (EM HORAS) DE DURAÇÃO DAS INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO 
DE ENERGIA ELÉTRICA (DEC), POR UNIDADE CONSUMIDORA EM 2016.

DEC (Duração das Interrupções em Horas)

7,1

11,1

15,8

Fonte: www.aneel.gov.br

Jaguariúna Estado de São Paulo Brasil

-36%

-55%
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- 31% menor se comparada a tarifa média de fornecimento (R$/MWh) no Brasil;

MENOR FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
(FEC), POR UNIDADE CONSUMIDORA EM 2016.

FEC (Quantidade de Interrupções)

6,13

8,87

Jaguariúna Brasil

-31%

Fonte: www.aneel.gov.br

EXPRESSIVOS INVESTIMENTOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA.
Nos últimos oito anos, foram investidos R$ 39 milhões na manutenção e modernização das linhas de 
distribuição de energia, visando a melhora da qualidade dos serviços prestados, além de aumentar a 
confiabilidade do sistema e a capacidade para o atendimento a novas cargas de energia.

Somente em 2015, a CPFL Jaguari direcionou o valor de R$ 5,7 milhões para investimentos na região 
e a previsão para este ano é de R$ 8,4 milhões, o que representa um aumento de aproximadamente 
80% na destinação de recursos.

Fonte: CPFL Energia
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Devido a sua malha viária privilegiada a partir dos anos 80, o município de Jaguariúna passou a atrair 
indústrias de tecnologia de ponta, tornando-se um dos maiores produtores de aparelhos celulares 
do país, de computadores e equipamentos de telecomunicações, sem contar com a importante 
participação nos segmentos de bebidas, gêneros alimentícios e farmacêuticos. 

O MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA ESTÁ PRÓXIMO A:
• Melhor Aeroporto de Carga da América Latina;

• Quatro melhores estradas do país, segundo o ranking da Companhia Nacional do Transporte de 2015;

• Três grandes regiões metropolitanas do Estado de São Paulo.

privilegiada
Logística
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De lá para cá, seus indicadores econômicos e sociais têm sido destaque:

Jaguariúna se encontra no 1% das melhores cidades do 
Brasil, no Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 

(IFDM) de 2015; 

4ª melhor cidade do Brasil para se fazer negócio.  
(Revista Exame – 2015);

4ª melhor cidade da Região Metropolitana de Campinas 
em Saúde, Educação, Emprego e Renda. (Firjan – 2015);

5º lugar das Cidades Mais inteligentes da Região 
Metropolitana de Campinas e 86º lugar do país.  

(Revista Exame – 2016);

6ª melhor cidade do Brasil no ranking geral de 
municípios de pequeno porte. (Revista Isto É – 2015);

15ª cidade do estado de São Paulo em arrecadação Per 
Capita de ICMS em 2015.

Esses destaques impulsionaram o crescimento populacional, que há anos vem acima do Estado de 
São Paulo e do Brasil.

Jaguariúna e Brasil: crescimento populacional
Fonte e estimativas: IBGE. 

2,7%

0,86 0,85

2,7%

0,83 0,82

1,7%

0,80 0,80

2014 2015 2016

Jaguariúna          Brasil          SP
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LEI 127/2007: Dispõe sobre a concessão de incentivos ficais de IPTU, ITBI e Taxa para pessoas jurídicas 
estabelecidas ou que vierem a se estabelecer no Município de Jaguariúna.

ISSQN: Aplicação da alíquota mínima de 2%.

LEI 250/2013 e complementar 262/2014: Estabelece Incentivo Fiscal por meio do Programa de Atração 
de Empresas de Jaguariúna – PAEJ.

A QUEM SE DESTINA 
Pessoas jurídicas estabelecidas ou que vierem a se estabelecer no município de Jaguariúna abrangendo 
mais de 20 atividades setoriais.

Projetos de

Incentivo Fiscal

Presença de grandes empresas 
multinacionais:
• Telecomunicações

• Tecnologia

• Call Center

• Data Center

• Farmacêutica

• Bebidas

• Autopeças

• Higiene Pessoal

• Alimentação

• Metalurgia

• Embalagens Plásticas

• Cerâmica

• Auto Peças

Números sobre o

Empresas instaladas no município: 
• Indústrias: 45

• Comercio: 490

• Serviços: 1.183

• Atividades bancárias: 4

• Propriedades rurais: 227

polo empresarial 
da cidade
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INCENTIVOS:

O Poder Executivo é autorizado a conceder isenção de tributos e créditos de fomento econômico pelo 
período de até 10 (dez) anos, a partir da data de sua autorização.

Tributos com isenção:           

IPTU: isenção em 100% (cem por cento) do Imposto Predial e Territorial Urbano.

ITBI: isenção de 50% (cinquenta por cento) na alíquota aplicada sobre a Transmissão de Bens Imóveis.

Isenção de 100% (cem por cento) nas taxas decorrentes do efetivo exercício do poder de polícia 
administrativa.

FOMENTO ECONÔMICO SOB A FORMA DE CRÉDITO:

• Até 50% (cinquenta por cento) do valor da folha de pagamento de salários dos funcionários 
cadastrados no estabelecimento da empresa que se localizar no Município de Jaguariúna, referentes 
à contratação de mão de obra pela empresa beneficiária em decorrência da implantação e/ou 
expansão, manutenção ou execução do empreendimento ou da atividade empresarial;

• 100% (cem por cento) do valor dos investimentos realizados para a implantação ou expansão do 
empreendimento.
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Buscando um caminho cada vez mais eficiente para o futuro, Jaguariúna conta com o apoio do Plano 
Diretor do Município, instituído pela Lei 204 de 2012. O instrumento visa organizar a administração 
pública, além de estabelecer um processo de planejamento permanente para o desenvolvimento do 
município. Dentre os objetivos, diretrizes e proposições dispostas nesse documento, encontram-se:

VISÃO DE FUTURO 

√ Assegurar o desenvolvimento econômico e social do município;

√ Priorizar os serviços sociais do município relativos à educação, saúde, habitação 
e assistência social;

√ Criar instrumentos que estimulem a instalação de empresas na região;

√ Preservar o Meio Ambiente, visando o desenvolvimento sustentável que 
equilibre as atividades econômicas com a qualidade de vida da população.

A prefeitura do município de Jaguariúna é responsável pela defesa do meio ambiente e a Secretaria de 
Meio Ambiente é o órgão incumbido pela política ambiental e de desenvolvimento sustentável; que 
deve implantar políticas públicas visando à qualidade de vida da população e a sustentabilidade dos 
recursos naturais, para que o município tenha um ambiente ecologicamente equilibrado, defendendo-o e 
preservando-o para a presente e futuras gerações. 

Dentre as diversas ações desenvolvidas no município estão:

PROGRAMA DE COLETA SELETIVA

No ciclo 2016, coletou-se mensalmente – por meio da coleta seletiva municipal - cerca de 110 toneladas de 
resíduos, sendo que deste total,  90,65 toneladas foram efetivamente recicladas.

CERTIFICAÇÃO NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL

Lançado em 2007, pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, o Programa Município VerdeAzul – PMVA tem o propósito de medir e apoiar a eficiência da 
gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios, fornecendo 
a certificação para o município que tiver nota acima de 80.

O município de Jaguariúna aderiu ao Programa e nos últimos 5 anos vem obtendo a certificação. Em 2015, 
Jaguariúna alcançou a 26ª posição no ranking ambiental paulista, com a melhor nota já atingida (89,62).

Na categoria cidades de 20 a 50 mil habitantes Jaguariúna está em 5ª no ranking.

Cem por cento do esgoto coletado na bacia contribuinte do Rio Camanducaia é encaminhado para a 
estação de tratamento de esgotos a fim de receber devido tratamento. Já a bacia de contribuição do Rio 
Jaguari está adequando-se para também atingir 100% de tratamento, que hoje acontece parcialmente.

A Sustentabilidade
como importante foco na administração municipal



Secretaria de Desenvolvimento  
Econômico e Social de Jaguariúna.

Rua Paraná, 192
(19) 3837-4479 / 3837-4480
Sedec.jaguariuna.sp.gov.br


