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A Região Metropolitana de São Paulo-
RMSP é formada pela Capital do Estado, 
São Paulo, e mais 38 municípiosi, que 
ocupam 7.946,96 km2 ou 3,20% do 
território paulista.  Tanto a infraestrutura 
rodoviária quanto a ferroviária regional são 
radiais, centradas no município de São 
Paulo. Da Capital, se irradiam os complexos 
viários dos Sistemas Anhanguera-
Bandeirantes, Dutra-Trabalhadores e 
Anchieta-Imigrantes, além das rodovias 
Raposo Tavares, Castello Branco, Marechal 
Rondon e Régis Bittencourt.  
 

 

Para a Região Metropolitana converge o 
movimento de 10 grandes rodovias e o 
tráfego de passagem se junta ao tráfego 
local. Principal ponto de ligação do Brasil 
com as grandes cidades do mundo, a 
região possui dois dos três maiores 
aeroportos brasileiros em movimento de 
passageiros, o de Cumbica, em Guarulhos, 
e o de Congonhas, em São Paulo. 

A RMSP é o maior polo de riqueza nacional, 
concentra não apenas grandes 
conglomerados industriais, como também 
uma gama de serviços diversificados e 
sofisticados, entre os quais se destacam: 
publicidade e marketing, seguros, 
consultorias, centros de P&D&T e saúde. 

Atividades culturais, gastronomia, turismo 
de eventos e negócios complementam a 
dinâmica da metrópole. 

O mercado financeiro de São Paulo está 
entre os principais das Américas. Várias das 
maiores empresas globais de consultoria e 
contabilidade mantém sucursais na capital 
paulista. A Bovespa, onde as ações das 
empresas são negociadas, fica na cidade. A 
BMF, que é a número 1 da cidade em 
negócios financeiros, também tem sede na 
capital. 

O Produto Interno Bruto – PIB da RA, em 
2018, foi de R$ 1.207,40 bilhões, ou 54,30% 
do total do Estado.  A renda per Capita de 
R$ 57.889 corresponde a 114,53% da 
estadual , cuja média perfaz o valor de R$ 
50.542. Por sua vez, O Valor Adicionado 
Fiscal – VAF regional foi de R$ 996,1 
bilhões, representando 53,18% do total 
estadual. 

 

 

A atividade agrícola tem se dado, em 
determinadas áreas, apenas na produção 
de hortifrutigranjeiros. É interessante notar 
que não tendo o mesmo peso dos demais 
setores, a RMSP responde fortemente no 
total da receita líquida da agroindústria 
estadual, uma vez que parte significativa 
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dela procurou manter-se próxima do 
grande mercado consumidor ou, ainda, sua 
operação e gerenciamento buscou, na área 
metropolitana, a melhor logística para 
alcançar os mercados interno e externo. 

 
A região mantém alta sua participação 
relativa na produção industrial do Estado. 
Sua indústria concentra os setores de 
produção de bens com alto valor agregado 
e conteúdo tecnológico. São marcantes as 
divisões que formam a matriz dinâmica da 
indústria de transformação nacional: os 
complexos metalomecânico, 
eletroeletrônico e de comunicações e 
petroquímico.  
 
A RMSP concentra o maior sistema 
científico-tecnológico do país, com a 
presença de inúmeros institutos e centros 
de pesquisa, com atuação em todos os 
ramos do conhecimento, e de várias 
Universidades e faculdades, onde tem 
destaque a maior universidade do Brasil, a 
Universidade de São Paulo-USP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEADE/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i Os 39 municípios componentes da RMSP são: Arujá, 

Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, 

Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de 

Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, 

Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, 

Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi 

das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão 

Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, 

Santana do Parnaíba, Santo André, São Bernardo do 

Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São 

Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. 
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Agropecuária Indústria Serviços

Valor Adicionado por Setores de 
Atividades 
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