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Na Região de Governo de Avaré29, em 2004, o 
grupo das micro e pequenas empresas (MPEs), 
existiam 6.491 estabelecimentos no comércio, 
2.389 no setor de  serviços e 1.117 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: o varejo do vestuário (12,3%); os mini-
mercados e mercearias (10,2%); e o varejo de 
materiais de construção (7,3%). Entre os seg-
mentos do comércio que apresentaram maior 
taxa de crescimento no número de estabele-
cimentos, no período entre 2000 e 2004, des-
tacam-se: os bazares e lojas de departamento 
(aumento de 62,9%); o varejo de materiais de 
construção (aumento de 45,4%); e o comércio 
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de autopeças (aumento de 44,6%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e 
alimentação (53,5%), com destaque para lan-
chonetes e similares; os serviços prestados 
às empresas (17,7%); e o transporte terrestre 
(7,7%), com destaque para transporte rodo-
viário de cargas. Entre as divisões do setor de 
serviços que apresentaram maior taxa de cres-
cimento no número de estabelecimentos, no 
período entre 2000 e 2004, destacam-se: os 
serviços de informática (aumento de 90%); o 
aluguel de veículos, máquinas e equipamen-
tos (aumento de 84,6%); e o transporte terres-
tre (aumento de 37,3%).

29 A Região de Governo de Avaré é composta pelos seguintes municípios: Águas de Santa Bárbara, Arandu, Avaré, Barão de Antonina, Cerqueira César, 
Coronel Macedo, Fartura, Itaí, Itaporanga, Manduri, Paranapanema, Piraju, Sarutaiá, Taguai, Taquarituba e Tejupá.

AVARÉ
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 Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: as confecções (20,1%), 
com destaque para confecção de artigos fe-
mininos, masculinos e infantis; a fabricação 
de alimentos e bebidas (18,7%), com desta-
que para a fabricação de produtos de pada-
ria; e a construção (16,4%), com destaque para 
edificações. Entre as divisões da indústria que 

apresentaram maior taxa de crescimento no 
número de estabelecimentos, no período en-
tre 2000 e 2004, destacam-se: a indústria de 
confecções (aumento de 38,3%); a fabricação 
de artefatos de borracha e plástico (aumento 
de 37,5%); e a edição e gráfica (aumento de 
28,3%).

Avaré

Distribuição das MPEs do comércio na R.G. de Avaré,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

1)  Varejo do vestuário 594   11,6% 797   12,3% 34,2% 

 2) Minimercados e mercearias 567   11,1% 663   10,2% 16,9% 

 3) Varejo de materiais de construção 324   6,3% 471   7,3% 45,4% 

 4) Comércio de autopeças 242   4,7% 350   5,4% 44,6% 

 5) Varejo de bebidas 254   5,0% 343   5,3% 35,0% 

 6) Farmácias e perfumarias 193   3,8% 245   3,8% 26,9% 

 7) Açougues 221   4,3% 229   3,5% 3,6% 

 8) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 134   2,6% 188   2,9% 40,3% 

 9) Bazares e lojas de departamento 105   2,0% 171   2,6% 62,9% 

10) Varejo de móveis e artigos de iluminação 143   2,8% 167   2,6% 16,8% 

11) Outras classes 2.348   45,8% 2.867   44,2% 22,1% 

Total 5.125   100,0% 6.491   100,0% 26,7% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.
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Distribuição das MPEs de serviços da R.G. de Avaré,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Alojamento e alimentação 991   53,7% 1.277   53,5% 28,9%
 Lanchonetes e similares   944
 Restaurantes   198
 Hotéis e pousadas   71
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   27
 Pensões, campings e albergues   16

 2) Serviços prestados às empresas 329   17,8% 424   17,7% 28,9%
 Serviços diversos prestados às empresas   189
 Atividades jurídicas   65
 Contabilidade e auditoria   53
 Assessoria em gestão empresarial   34
 Arquitetura e engenharia   24

 3) Transporte terrestre 134   7,3% 184   7,7% 37,3%
 Transporte rodoviário de cargas   111
 Transporte rodoviário não-urbano   43
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   15
 Transporte rodoviário urbano   13
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   2

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 126   6,8% 165   6,9% 31,0%
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   54
 Academias de ginástica   51
 Atividades de rádio   18
 Atividades teatrais, musicais e literárias   12
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   11

 5) Atividades imobiliárias 74   4,0% 90   3,8% 21,6%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   62
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   14
 Administradoras de imóveis   10
 Corretagem e avaliação de imóveis   4

 6) Serviços pessoais 55   3,0% 60   2,5% 9,1%
 Atividades funerárias   26
 Serviços pessoais diversos   25
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   5
 Lavanderias e tinturarias   4

 7) Agências de viagens e movim. de cargas 45   2,4% 56   2,3% 24,4%
 Agências de viagem   25
 Armazenamento e depósito de cargas   15
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   12
 Organização dos transportes de cargas   4

8) Ativs. auxs. da intermediação financeira 35   1,9% 47   2,0% 34,3%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   44
 Serviços diversos de intermediação financeira   3

 9) Informática 20   1,1% 38   1,6% 90,0%
 Processamento de dados   11
 Serviços diversos de informática   8 
 Consultoria em hardware   8
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   5
 Desenvolvimento de softwares prontos para uso   3

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 13   0,7% 24   1,0% 84,6%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   9
 Aluguel de automóveis   5
 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas   4
 Aluguel de máquinas e equips. para escritório   2
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   2

11) Outras divisões 22   1,2% 24   1,0% 9,1%
Total 1.844   100,0% 2.389   100,0% 29,6%  

   

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.    
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Distribuição das MPEs da indústria da R.G. de Avaré,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Confecção de artigos do vestuário 162   16,8% 224   20,1% 38,3% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   187     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   32     
 Fabricação de acessórios do vestuário   3     
 Confecção de roupas profissionais   2   

 2) Fabricação de alimentos e bebidas 186   19,3% 209   18,7% 12,4% 
 Fabricação de produtos de padaria   48     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   21     
 Preparação do leite   17     
 Torrefação e moagem de café   15     
 Fabricação de sorvetes   14     

 3) Construção 157   16,3% 183   16,4% 16,6% 
 Edificações   132     
 Obras especializadas   13     
 Grandes movimentações de terra   8     
 Obras viárias   6     
 Instalações elétricas   5     

 4) Produtos de minerais não-metálicos 81   8,4% 82   7,3% 1,2% 
 Fabricação de cerâmica para construção civil   37     
 Fabricação de artefatos de cimento   31     
 Fabricação de produtos cerâmicos diversos   6     
 Britamento e aparelhamento de pedras   4     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   2     

 5) Fabricação de móveis e inds. diversas 72   7,5% 72   6,4% 0,0% 
 Fabricação de móveis de madeira   32     
 Fabricação de produtos diversos   27     
 Fabricação de instrumentos musicais   5     
 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos   5     
 Lapidação de pedras preciosas e artefs. de joalheria   2     

 6) Fabricação de produtos de metal 51   5,3% 63   5,6% 23,5% 
 Fabricação de artigos de serralheria   21     
 Fabricação de esquadrias de metal   16     
 Fabricação de produtos diversos de metal   8     
 Fabricação de artefatos trefilados   8     
 Fabricação de estruturas metálicas   4     

 7) Fabricação de produtos de madeira 64   6,6% 60   5,4% -6,3% 
 Desdobramento de madeira (serrarias)   35     
 Fabricação de esquadrias de madeira   12     
 Fabricação de artefatos diversos de madeira   7     
 Fabricação de embalagens de madeira   5     
 Fabricação de madeira laminada e chapas   1     

 8) Edição e gráfica 46   4,8% 59   5,3% 28,3% 
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl e coml   14     
 Edição e impressão de jornais   11     
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   11     
 Execução de serviços gráficos diversos   8     
 Edição de livros, revistas e jornais   7     

 9) Extração de minerais não-metálicos 26   2,7% 22   2,0% -15,4% 
 Extração de pedra, areia e argila   18     
 Extração de minerais não-metálicos diversos   4

10) Artefatos de borracha e plástico 16   1,7% 22   2,0% 37,5% 
 Fabricação de artefatos de plástico   10     
 Fabricação de embalagens de plástico   10     
 Recondicionamento de pneumáticos   1     
 Fabric. de laminados planos e tubulares de plástico   1     

11) Outras divisões 104   10,8% 121   10,8% 16,3% 
Total 965   100,0% 1.117   100,0% 15,8% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP. 
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Na Região de Governo de Barretos30, em 2004, 
no grupo das micro e pequenas empresas 
(MPEs), existiam 10.479 estabelecimentos no 
comércio, 4.103 no setor de serviços e 1.563 
na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: o varejo do vestuário (10,1%); os mini-
mercados e mercearias (9,4%); e o comércio 
de autopeças (6,3%). Entre os segmentos do 
comércio que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destacam-se: as 
quitandas, avícolas, peixarias e sacolões (au-
mento de 63,2%); o comércio de autopeças 
(aumento de 59,2%); e o varejo de materiais 
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e equipamentos para escritório e informática 
(aumento de 58,7%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e 
alimentação (41%), com destaque para lancho-
netes e similares; os serviços prestados às em-
presas (20,6%); e o transporte terrestre (19,7%), 
com destaque para transporte rodoviário de 
cargas. Entre as divisões do setor de serviços 
que apresentaram maior taxa de crescimento 
no número de estabelecimentos, no período 
entre 2000 e 2004, destacam-se: as atividades 
auxiliares da intermediação financeira (aumen-
to de 116,2%); o transporte terrestre (aumento 
de 96,4%); e o aluguel de veículos, máquinas e 
equipamentos (aumento de 82,8%).

30 A Região de Governo de Barretos é composta pelos seguintes municípios: Altair, Barretos, Bebedouro, Cajobi, Colina, Colômbia, Guaíra, Guaraci, Jabo-
randi, Monte Azul Paulista, Olímpia, Pirangi, Severínia, Taiaçu, Taiúva, Terra Roxa, Viradouro e Vista Alegre do Alto.

BARRETOS
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a construção (28,3%), 
com destaque para edificações; a fabricação 
de alimentos e bebidas (15,7%), com destaque 
para a fabricação de produtos de padaria; e as 
confecções (10,2%), com destaque para confec-
ção de artigos femininos, masculinos e infantis. 

Entre as divisões da indústria que apresentaram 
maior taxa de crescimento no número de es-
tabelecimentos, no período entre 2000 e 2004, 
destacam-se: a indústria de confecções (au-
mento de 34,5%); a edição e gráfica (aumento 
de 31,3%); e a fabricação de artefatos de borra-
cha e plástico (aumento de 24,2%).

Barretos

Distribuição das MPEs do comércio na R.G. de Barretos,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Varejo do vestuário 790   9,9% 1.060   10,1% 34,2% 

 2) Minimercados e mercearias 951   11,9% 987   9,4% 3,8% 

 3) Comércio de autopeças 414   5,2% 659   6,3% 59,2% 

 4) Varejo de materiais de construção 417   5,2% 605   5,8% 45,1% 

 5) Farmácias e perfumarias 340   4,3% 463   4,4% 36,2% 

 6) Varejo de bebidas 290   3,6% 441   4,2% 52,1% 

 7) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 212   2,7% 346   3,3% 63,2% 

 8) Varejo de materiais e  206   2,6% 327   3,1% 58,7% 
  equips. de  escritório e informática 

 9) Varejo de tecidos e artigos de armarinho 271   3,4% 293   2,8% 8,1% 

10) Padarias 190   2,4% 251   2,4% 32,1% 

11) Outras classes 3.917   49,0% 5.047   48,2% 28,8% 

Total 7.998   100,0% 10.479   100,0% 31,0% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.



O
nd

e 
es

tã
o 

as
 M

ic
ro

 e
 P

eq
ue

na
s E

m
pr

es
as

 e
m

 S
ão

 P
au

lo

�0

Distribuição das MPEs de serviços da R.G. de Barretos,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Alojamento e alimentação 1.317   44,2% 1.684   41,0% 27,9%
 Lanchonetes e similares   1.080
 Restaurantes   424
 Hotéis e pousadas   71
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   60
 Fornecimento de comida preparada   26

 2) Serviços prestados às empresas 700   23,5% 844   20,6% 20,6%
 Serviços diversos prestados às empresas   406
 Contabilidade e auditoria   99
 Atividades jurídicas   86
 Assessoria em gestão empresarial   67
 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra   67

 3) Transporte terrestre 411   13,8% 807   19,7% 96,4%
 Transporte rodoviário de cargas   624
 Transporte rodoviário não-urbano   96
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   54
 Transporte rodoviário urbano   28
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   3

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 166   5,6% 235   5,7% 41,6%
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   78
 Academias de ginástica   75
 Atividades de rádio   38
 Atividades teatrais, musicais e literárias   18
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   10

 5) Serviços pessoais 97   3,3% 115   2,8% 18,6%
 Serviços pessoais diversos   78
 Atividades funerárias   20
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   10
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   5
 Lavanderias e tinturarias   2

 6) Agências de viagens e movim. de cargas 79   2,6% 94   2,3% 19,0%
 Armazenamento e depósito de cargas   39
 Agências de viagem   29
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   18
 Organização dos transportes de cargas   5
 Carga e descarga   3

 7) Atividades imobiliárias 83   2,8% 90   2,2% 8,4%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   51
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   22
 Administradoras de imóveis   10
 Corretagem e avaliação de imóveis   7

8) Ativs. auxs. da intermediação financeira 37   1,2% 80   1,9% 116,2%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   72
 Serviços diversos de intermediação financeira   7
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   1

 9) Informática 44   1,5% 70   1,7% 59,1%
 Processamento de dados   22
 Serviços diversos de informática   19
 Consultoria em hardware   11
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   9
 Softwares sob encomenda   5

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 29   1,0% 53   1,3% 82,8%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   25
 Aluguel de automóveis   10
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   9
 Aluguel de ônibus, trailers, reboques e contêineres   3
 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas   3

11) Outras divisões 20   0,7% 31   0,8% 55,0% 

Total 2.983   100,0% 4.103   100,0% 37,5%  
   

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.    
   

Barretos
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Distribuição das MPEs da indústria da R.G. de Barretos,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Construção 391   28,0% 443   28,3% 13,3% 
 Edificações   320     
 Obras especializadas   38     
 Obras viárias   16     
 Obras de acabamento   14     
 Instalações elétricas   13     

 2) Fabricação de alimentos e bebidas 220   15,7% 245   15,7% 11,4% 
 Fabricação de produtos de padaria   72     
 Produção de sucos de frutas e legumes   29     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   22     
 Fabricação de sorvetes   19     
 Beneficiamento de arroz e prod. de seus derivados   14     

 3) Confecção de artigos do vestuário 119   8,5% 160   10,2% 34,5% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   109     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   30     
 Fabricação de acessórios do vestuário   14     
 Confecção de roupas profissionais   7   

 4) Fabricação de produtos de metal 132   9,4% 136   8,7% 3,0% 
 Fabricação de artigos de serralheria   40     
 Fabricação de esquadrias de metal   34     
 Tanques, reservatórios e caldeiras   13     
 Fabricação de produtos diversos de metal   12     
 Tratamento de metais - p. ex. usinagem e galvaniz.   8     

 5) Fabricação de móveis e inds. diversas 111   7,9% 103   6,6% -7,2% 
 Fabricação de móveis de madeira   72     
 Fabricação de produtos diversos   15     
 Lapidação de pedras preciosas e artefs de joalheria   5     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   4     
 Fabricação de móveis de metal   3     

 6) Edição e gráfica 64   4,6% 84   5,4% 31,3% 
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl e coml   20     
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   19     
 Execução de serviços gráficos diversos   18     
 Edição e impressão de jornais   14     
 Edição de livros, revistas e jornais   7     

 7) Produtos de minerais não-metálicos 67   4,8% 83   5,3% 23,9% 
 Fabricação de artefatos de cimento   44     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   14     
 Britamento e aparelhamento de pedras   12     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   8     
 Fabricação de cimento   3     

 8) Fabricação de produtos de madeira 42   3,0% 44   2,8% 4,8% 
 Fabricação de esquadrias de madeira   21     
 Fabricação de artefatos diversos de madeira   14     
 Desdobramento de madeira (serrarias)   6     
 Fabricação de madeira laminada e chapas   2     
 Fabricação de embalagens de madeira   1     

 9) Fabricação de produtos químicos 46   3,3% 44   2,8% -4,3% 
 Fabricação de fertilizantes   16     
 Fabricação de produtos de limpeza e polimento   7     
 Fabricação de prods. químicos orgânicos diversos   5     
 Fabricação de medicamentos para uso humano   4     
 Fabricação de produtos químicos diversos   2     

10) Artefatos de borracha e plástico 33   2,4% 41   2,6% 24,2% 
 Fabricação de artefatos de plástico   13     
 Fabricação de artefatos de borracha   11     
 Fabricação de embalagens de plástico   11     
 Recondicionamento de pneumáticos   6     

11) Outras divisões 172   12,3% 180   11,5% 4,7% 
Total 1.397   100,0% 1.563   100,0% 11,9% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.
       

Barretos
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Na Região de Governo de Bauru31, em 2004, 
no grupo das micro e pequenas empresas 
(MPEs), existiam 14.467 estabelecimentos no 
comércio, 6.646 no setor de serviços e 5.566 
na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: o varejo do vestuário (10,6%); o varejo de 
materiais de construção (7,9%); e o comércio 
de autopeças (5,9%). Entre os segmentos do 
comércio que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destacam-se: o 
varejo de materiais e equipamentos para es-
critório e informática (aumento de 51,4%); o 
comércio de autopeças (aumento de 47,9%); e 

�.8 - Bauru

o varejo de materiais de construção (aumento 
de 40,7%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e 
alimentação (41,3%), com destaque para lan-
chonetes e similares; os serviços prestados 
às empresas (23,6%); e o transporte terrestre 
(13%), com destaque para transporte rodo-
viário de cargas. Entre as divisões do setor 
de serviços que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destacam-se: a 
informática (aumento de 62,6%); o aluguel de 
veículos, máquinas e equipamentos (aumento 
de 60,3%); e as atividades auxiliares da inter-
mediação financeira (aumento de 50,8%).

31 A Região de Governo de Bauru é composta pelos seguintes municípios: Agudos, Arealva, Avaí, Balbinos, Bauru, Cabrália Paulista, Duartina, Iacanga, 
Lençóis Paulista, Lucianópolis, Macatuba, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves, Reginópolis e Ubirajara

BAURU
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a construção (26,5%), 
com destaque para edificações; a fabricação 
de alimentos e bebidas (11,8%), com destaque 
para a fabricação de produtos de padaria; e as 
confecções (10%), com destaque para confec-
ção de artigos femininos, masculinos e infan-

tis. Entre as divisões da indústria que apresen-
taram maior taxa de crescimento no número 
de estabelecimentos, no período entre 2000 e 
2004, destacam-se: a indústria de confecções 
(aumento de 27,4%); a fabricação de máqui-
nas e equipamentos (aumento de 20,5%); e a 
edição e gráfica (aumento de 19%).

Bauru

Distribuição das MPEs do comércio na R.G. de Bauru,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Varejo do vestuário 1.314   11,2% 1.532   10,6% 16,6% 

 2) Varejo de materiais de construção 813   6,9% 1.144   7,9% 40,7% 

 3) Comércio de autopeças 580   4,9% 858   5,9% 47,9% 

 4) Minimercados e mercearias 792   6,7% 822   5,7% 3,8% 

 5) Farmácias e perfumarias 451   3,8% 558   3,9% 23,7% 

 6) Varejo de materiais e equips.  360   3,1% 545   3,8% 51,4%   de escritório e informática 

 7) Varejo de bebidas 387   3,3% 462   3,2% 19,4% 

 8) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 389   3,3% 462   3,2% 18,8% 

 9) Livrarias, papelarias e bancas de jornal 309   2,6% 401   2,8% 29,8% 

10) Representantes comerciais  330   2,8% 398   2,8% 20,6% 
   de produtos diversos 

11) Outras classes 6.012   51,2% 7.285   50,4% 21,2% 

Total 11.737   100,0% 14.467   100,0% 23,3% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.



O
nd

e 
es

tã
o 

as
 M

ic
ro

 e
 P

eq
ue

na
s E

m
pr

es
as

 e
m

 S
ão

 P
au

lo

��

Distribuição das MPEs de serviços da R.G. de Bauru,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

   1) Alojamento e alimentação 2.258   41,6% 2.744   41,3% 21,5%
 Lanchonetes e similares   1.955
 Restaurantes   424
 Fornecimento de comida preparada   137
 Hotéis e pousadas   88
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   77

 2) Serviços prestados às empresas 1.351   24,9% 1.570   23,6% 16,2%
 Serviços diversos prestados às empresas   753
 Assessoria em gestão empresarial   154
 Contabilidade e auditoria   150
 Atividades jurídicas   147
 Arquitetura e engenharia   108

 3) Transporte terrestre 665   12,2% 865   13,0% 30,1%
 Transporte rodoviário de cargas   657
 Transporte rodoviário não-urbano   72
 Transporte rodoviário urbano   58
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   56
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   12

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 294   5,4% 327   4,9% 11,2%
 Academias de ginástica   115
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   100
 Atividades de rádio   32
 Atividades teatrais, musicais e literárias   20
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   20

 5) Informática 147   2,7% 239   3,6% 62,6%
 Processamento de dados   69
 Serviços diversos de informática   55
 Consultoria em hardware   48
 Softwares sob encomenda   25
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   25

 6) Atividades imobiliárias 154   2,8% 218   3,3% 41,6%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   99
 Administradoras de imóveis   59
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   50
 Corretagem e avaliação de imóveis   10

 7) Serviços pessoais 209   3,8% 188   2,8% -10,0%
 Serviços pessoais diversos   108
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   25
 Atividades funerárias   23
 Lavanderias e tinturarias   17
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   15

 8) Ativs. auxs. da intermediação financeira 124   2,3% 187   2,8% 50,8%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   156
 Serviços diversos de intermediação financeira   26
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   5

9) Agências de viagens e movim. de cargas 109   2,0% 133   2,0% 22,0%
 Agências de viagem   61
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   26
 Armazenamento e depósito de cargas   23
 Carga e descarga   11
 Organização dos transportes de cargas   8

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 58   1,1% 93   1,4% 60,3%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   34
 Aluguel de automóveis   16
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   16
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   12
 Aluguel de máquinas e equips. para escritório   10

11) Outras divisões 63   1,2% 82   1,2% 30,2%
Total 5.432   100,0% 6.646   100,0% 22,3%  

   
Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.

Bauru
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Distribuição das MPEs da indústria da R.G. de Bauru,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Construção 694   27,8% 681   26,5% -1,9%
 Edificações   400     
 Obras especializadas   74     
 Obras de acabamento   54     
 Montagem - instalações inds. e estruturas metálicas   31     
 Obras diversas de instalação   27     

 2) Fabricação de alimentos e bebidas 312   12,5% 303   11,8% -2,9% 
 Fabricação de produtos de padaria   95     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   37     
 Fabricação de sorvetes   28     
 Fabricação de massas alimentícias   21     
 Fabricação de aguardente e outros destilados   18     

 3) Confecção de artigos do vestuário 201   8,1% 256   10,0% 27,4% 
 Confecção de artigos femininos, mascs. e infantis   190     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   42     
 Confecção de roupas profissionais   15     
 Fabricação de acessórios do vestuário   7     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   2     

 4) Fabricação de produtos de metal 187   7,5% 184   7,2% -1,6% 
 Fabricação de artigos de serralheria   51     
 Fabricação de esquadrias de metal   41     
 Fabricação de produtos diversos de metal   31     
 Fabricação de estruturas metálicas   15     
 Tratamento de metais - p. ex. usinagem e galvaniz.   14     

 5) Fabricação de móveis e inds. diversas 171   6,9% 173   6,7% 1,2% 
 Fabricação de móveis de madeira   101     
 Fabricação de produtos diversos   38     
 Fabricação de móveis de metal   13     
 Fabricação de canetas, lápis e fitas impressoras   5     
 Lapidação de pedras preciosas e artefs. de joalheria   4     

 6) Edição e gráfica 121   4,8% 144   5,6% 19,0% 
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl. e coml.   40     
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   34     
 Execução de serviços gráficos diversos   26     
 Edição de livros, revistas e jornais   13     
 Edição e impressão de jornais   10     

 7) Fabricação de produtos de madeira 126   5,1% 120   4,7% -4,8% 
 Desdobramento de madeira (serrarias)   41     
 Fabricação de artefatos diversos de madeira   38     
 Fabricação de embalagens de madeira   33     
 Fabricação de esquadrias de madeira   7     
 Fabricação de madeira laminada e chapas   1     

 8) Produtos de minerais não-metálicos 111   4,4% 111   4,3% 0,0% 
 Fabricação de artefatos de cimento   64     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   24     
 Fabricação de produtos cerâmicos diversos   7     
 Britamento e aparelhamento de pedras   7     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   5     

 9) Fabricação de máquinas e equipamentos 78   3,1% 94   3,7% 20,5% 
 Fabricação de máquinas e equips. de uso geral   23     
 Máquinas de refrigeração e ventilação industrial   11     
 Fabricação de máquinas para a ind. de alimentos   8     
 Máquinas para indústrias diversas   8     
 Fabricação de máquinas para a ind. metalúrgica   7     

10) Fabricação de produtos químicos 79   3,2% 91   3,5% 15,2% 
 Fabricação de produtos químicos diversos   21     
 Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos   13     
 Fabricação de produtos de limpeza e polimento   12     
 Fabricação de prods. químicos orgânicos diversos   11     
 Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes   10     

11) Outras divisões 415   16,6% 409   15,9% -1,4%
Total 2.495   100,0% 2.566   100,0% 2,8% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.    
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Na Região de Governo de Botucatu32, em 
2004, no grupo das micro e pequenas em-
presas (MPEs), existiam 6.215 estabelecimen-
tos no comércio, 2.743 no setor de serviços e 
1.328 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: o varejo do vestuário (10,6%); o varejo de 
materiais de construção (8,4%); e os minimer-
cados e mercearias (8,2%). Entre os segmentos 
do comércio que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destacam-se: o 
comércio de autopeças (aumento de 52,4%); 
as quitandas, avícolas, peixarias e sacolões (au-

�.� - Botucatu

mento de 49,3%); e o varejo de materiais de 
construção (aumento de 26,2%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e ali-
mentação (45,2%), com destaque para lancho-
netes e similares; os serviços prestados às em-
presas (18,9%); e o transporte terrestre (14,3%), 
com destaque para transporte rodoviário de 
cargas. Entre as divisões do setor de serviços 
que apresentaram maior taxa de crescimento 
no número de estabelecimentos, no período 
entre 2000 e 2004, destacam-se: o transporte 
terrestre (aumento de 66,5%); o aluguel de veí-
culos, máquinas e equipamentos (aumento de 
44,4%); e a informática (aumento de 43,1%).

32 A Região de Governo de Botucatu é composta pelos seguintes municípios: Anhembi, Areiópolis, Bofete, Botucatu, Conchas, Itatinga, Laranjal Paulista, 
Pardinho, Pereiras, Porangaba e São Manuel.

BOTUCATU
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a construção (22,8%), 
com destaque para edificações; a fabricação 
de alimentos e bebidas (11,5%), com destaque 
para a fabricação de produtos de padaria; e a 
fabricação de produtos de minerais não-me-
tálicos (11,2%), com destaque para fabricação 
de cerâmica para construção civil. Entre as di-

visões da indústria que apresentaram maior 
taxa de crescimento no número de estabele-
cimentos, no período entre 2000 e 2004, des-
tacam-se: a construção (aumento de 47,8%); 
fabricação de artefatos de borracha e plástico 
(aumento de 25,7%); e a indústria de confec-
ções (aumento de 24,7%).

Botucatu

Distribuição das MPEs do comércio na R.G. de Botucatu,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Varejo do vestuário 526   10,4% 661   10,6% 25,7% 

 2) Varejo de materiais de construção 412   8,2% 520   8,4% 26,2% 

 3) Minimercados e mercearias 513   10,2% 507   8,2% -1,2% 

 4) Comércio de autopeças 212   4,2% 323   5,2% 52,4% 

 5) Varejo de bebidas 253   5,0% 305   4,9% 20,6% 

 6) Varejo de tecidos e artigos de armarinho 267   5,3% 257   4,1% -3,7% 

 7) Farmácias e perfumarias 205   4,1% 253   4,1% 23,4% 

 8) Açougues 206   4,1% 210   3,4% 1,9% 

 9) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 134   2,7% 200   3,2% 49,3% 

10) Padarias 161   3,2% 183   2,9% 13,7% 

11) Outras classes 2.156   42,7% 2.796   45,0% 29,7% 

Total 5.045   100,0% 6.215   100,0% 23,2% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.
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Distribuição das MPEs de serviços da R.G. de Botucatu,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

    1) Alojamento e alimentação 1.036   48,7% 1.241   45,2% 19,8%
 Lanchonetes e similares   828
 Restaurantes   261
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   56
 Fornecimento de comida preparada   37
 Hotéis e pousadas   25

 2) Serviços prestados às empresas 393   18,5% 518   18,9% 31,8%
 Serviços diversos prestados às empresas   228
 Contabilidade e auditoria   70
 Atividades jurídicas   54
 Assessoria em gestão empresarial   40
 Arquitetura e engenharia   40

 3) Transporte terrestre 236   11,1% 393   14,3% 66,5%
 Transporte rodoviário de cargas   254
 Transporte rodoviário não-urbano   78
 Transporte rodoviário urbano   29
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   27
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   3

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 147   6,9% 201   7,3% 36,7%
 Academias de ginástica   55
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   47
 Atividades de rádio   26
 Atividades teatrais, musicais e literárias   22
 Projeção de filmes e vídeos   19

 5) Atividades imobiliárias 72   3,4% 97   3,5% 34,7%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   59
 Administradoras de imóveis   21
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   11
 Corretagem e avaliação de imóveis   6

6) Serviços pessoais 71   3,3% 78   2,8% 9,9%
 Serviços pessoais diversos   31
 Atividades funerárias   26
 Lavanderias e tinturarias   8
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   8
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   5

 7) Informática 51   2,4% 73   2,7% 43,1%
 Processamento de dados   24
 Serviços diversos de informática   23
 Consultoria em hardware   14
 Softwares sob encomenda   5
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   5

 8) Agências de viagens e movim. de cargas 46   2,2% 48   1,7% 4,3%
 Armazenamento e depósito de cargas   17
 Agências de viagem   15
 Carga e descarga   7
 Organização dos transportes de cargas   5
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   3

 9) Ativs. auxs. da intermediação financeira 34   1,6% 45   1,6% 32,4%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   41
 Serviços diversos de intermediação financeira   4

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 18   0,8% 26   0,9% 44,4%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   9 
 Aluguel de automóveis   9
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   3
 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas   2
 Aluguel de ônibus, trailers, reboques e contêineres   1

11) Outras divisões 23   1,1% 23   0,8% 0,0%
Total 2.127   100,0% 2.743   100,0% 29,0% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.

Botucatu
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Distribuição das MPEs da indústria da R.G. de Botucatu,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Construção 205   18,2% 303   22,8% 47,8%
 Edificações   213     
 Obras especializadas   39     
 Grandes movimentações de terra   11     
 Instalações elétricas   10     
 Obras de acabamento   10     

 2) Fabricação de alimentos e bebidas 132   11,7% 153   11,5% 15,9% 
 Fabricação de produtos de padaria   35     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   14     
 Fabricação de aguardente e outros destilados   10     
 Fabricação de produtos do laticínio   9     
 Fabricação de produtos diversos de origem vegetal   9     

 3) Produtos de minerais não-metálicos 146   12,9% 149   11,2% 2,1% 
 Fabricação de cerâmica para construção civil   81     
 Fabricação de artefatos de cimento   41     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   10     
 Fabricação de produtos cerâmicos diversos   7     
 Britamento e aparelhamento de pedras   5     

 4) Confecção de artigos do vestuário 97   8,6% 121   9,1% 24,7% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   105     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   8     
 Fabricação de acessórios do vestuário   4     
 Confecção de roupas profissionais   3     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   1     

 5) Fabricação de produtos de metal 114   10,1% 110   8,3% -3,5% 
 Fabricação de artigos de serralheria   35     
 Fabricação de esquadrias de metal   21     
 Fabricação de produtos diversos de metal   15     
 Fabricação de artefatos trefilados   8     
 Fabricação de estruturas metálicas   6     

 6) Fabricação de móveis e inds. diversas 92   8,1% 95   7,2% 3,3% 
 Fabricação de móveis de madeira   50     
 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos   28     
 Fabricação de produtos diversos   11     
 Fabricação de móveis de metal   2     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   1     

 7) Extração de minerais não-metálicos 77   6,8% 76   5,7% -1,3% 
 Extração de pedra, areia e argila   65     
 Extração de minerais não-metálicos diversos   10     
 Extração de minerais p/ fabricar adubo e fertilizantes   1

 8) Edição e gráfica 55   4,9% 59   4,4% 7,3%
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   15     
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl e coml   12     
 Impressão de jornais, revistas e livros   10     
 Edição e impressão de jornais   8     
 Execução de serviços gráficos diversos   7     

 9) Fabricação de produtos de madeira 48   4,3% 45   3,4% -6,3% 
 Desdobramento de madeira (serrarias)   17     
 Fabricação de artefatos diversos de madeira   13     
 Fabricação de esquadrias de madeira   9     
 Fabricação de madeira laminada e chapas   3     
 Fabricação de embalagens de madeira   3     

10) Artefatos de borracha e plástico 35   3,1% 44   3,3% 25,7% 
 Fabricação de artefatos de plástico   31     
 Fabric. de laminados planos e tubulares de plástico   7     
 Fabricação de embalagens de plástico   5     
 Fabricação de artefatos de borracha   1     

11) Outras divisões 128   11,3% 173   13,0% 35,2% 
Total 1.129   100,0% 1.328   100,0% 17,6%

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.  

Botucatu
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Na Região de Governo de Bragança Paulista33, 
em 2004, no grupo das micro e pequenas em-
presas (MPEs), existiam 11.890 estabelecimen-
tos no comércio, 6.133 no setor de serviços e 
3.860 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: o varejo do vestuário (12,2%); o varejo de 
materiais de construção (8%); e os minimerca-
dos e mercearias (7,1%). Entre os segmentos 
do comércio que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destacam-se: o 
varejo de materiais e equipamentos de escritó-
rio e informática (aumento de 61,1%); o varejo 
de móveis e artigos de iluminação (aumento 
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de 51,7%); e o varejo de materiais de constru-
ção (aumento de 47%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e 
alimentação (44,1%), com destaque para lan-
chonetes e similares; os serviços prestados 
às empresas (20,4%); e o transporte terrestre 
(8,1%), com destaque para transporte rodo-
viário de cargas. Entre as divisões do setor de 
serviços que apresentaram maior taxa de cres-
cimento no número de estabelecimentos, no 
período entre 2000 e 2004, destacam-se: as ati-
vidades auxiliares de intermediação financeira 
(aumento de 182,4%); a informática (aumento 
de 78,1%); e o aluguel de veículos, máquinas e 
equipamentos (aumento de 76,9%).

33 A Região de Governo de Bragança Paulista é composta pelos seguintes municípios: Águas de Lindóia, Amparo, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança 
Paulista, Joanópolis, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Serra Negra e Socorro.

BRAGANÇA PAULISTA
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: as confecções (17,7%), 
com destaque para confecção de artigos fe-
mininos, masculinos e infantis; a fabricação de 
produtos de minerais não-metálicos (13,2%), 
com destaque para fabricação de cerâmica para 
construção civil; e a construção civil (12%), com 

destaque para edificações. Entre as divisões da 
indústria que apresentaram maior taxa de cres-
cimento no número de estabelecimentos, no 
período entre 2000 e 2004, destacam-se: a in-
dústria têxtil (aumento de 31,9%); fabricação de 
máquinas e equipamentos (aumento de 28%); 
e a edição e gráfica (aumento de 24%).

Bragança Paulista

Distribuição das MPEs do comércio na R.G. de Bragança Paulista,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Varejo do vestuário 1.248   13,1% 1.451   12,2% 16,3% 

 2) Varejo de materiais de construção 651   6,8% 957   8,0% 47,0% 

 3) Minimercados e mercearias 859   9,0% 847   7,1% -1,4% 

 4) Farmácias e perfumarias 407   4,3% 532   4,5% 30,7% 

 5) Comércio de autopeças 361   3,8% 515   4,3% 42,7% 

 6) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 334   3,5% 387   3,3% 15,9% 

 7) Varejo de materiais e equips. 239   2,5% 385   3,2% 61,1%  de escritório e informática

 8) Varejo de bebidas 255   2,7% 365   3,1% 43,1% 

 9) Varejo de móveis e artigos de iluminação 234   2,5% 355   3,0% 51,7% 

10) Livrarias, papelarias e bancas de jornal 246   2,6% 331   2,8% 34,6% 

11) Outras classes 4.717   49,4% 5.765   48,5% 22,2% 

Total 9.551   100,0% 11.890   100,0% 24,5% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.  
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Distribuição das MPEs de serviços da R.G. de Bragança Paulista,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

    1) Alojamento e alimentação 1.036   48,7% 1.241   45,2% 19,8%
 Lanchonetes e similares   828
 Restaurantes   261
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   56
 Fornecimento de comida preparada   37
 Hotéis e pousadas   25

 2) Serviços prestados às empresas 393   18,5% 518   18,9% 31,8%
 Serviços diversos prestados às empresas   228
 Contabilidade e auditoria   70
 Atividades jurídicas   54
 Assessoria em gestão empresarial   40
 Arquitetura e engenharia   40

 3) Transporte terrestre 236   11,1% 393   14,3% 66,5%
 Transporte rodoviário de cargas   254
 Transporte rodoviário não-urbano   78
 Transporte rodoviário urbano   29
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   27
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   3

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 147   6,9% 201   7,3% 36,7%
 Academias de ginástica   55
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   47
 Atividades de rádio   26
 Atividades teatrais, musicais e literárias   22
 Projeção de filmes e vídeos   19

 5) Atividades imobiliárias 72   3,4% 97   3,5% 34,7%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   59
 Administradoras de imóveis   21
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   11
 Corretagem e avaliação de imóveis   6

6) Serviços pessoais 71   3,3% 78   2,8% 9,9%
 Serviços pessoais diversos   31
 Atividades funerárias   26
 Lavanderias e tinturarias   8
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   8
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   5

 7) Informática 51   2,4% 73   2,7% 43,1%
 Processamento de dados   24
 Serviços diversos de informática   23
 Consultoria em hardware   14
 Softwares sob encomenda   5
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   5

 8) Agências de viagens e movim. de cargas 46   2,2% 48   1,7% 4,3%
 Armazenamento e depósito de cargas   17
 Agências de viagem   15
 Carga e descarga   7
 Organização dos transportes de cargas   5
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   3

 9) Ativs. auxs. da intermediação financeira 34   1,6% 45   1,6% 32,4%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   41
 Serviços diversos de intermediação financeira   4

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 18   0,8% 26   0,9% 44,4%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   9 
 Aluguel de automóveis   9
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   3
 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas   2
 Aluguel de ônibus, trailers, reboques e contêineres   1

11) Outras divisões 23   1,1% 23   0,8% 0,0%
Total 2.127   100,0% 2.743   100,0% 29,0% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.

Bragança Paulista
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Distribuição das MPEs da indústria da R.G. de Bragança Paulista,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Confecção de artigos do vestuário 584   16,8% 682   17,7% 16,8% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   565     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   70     
 Fabricação de acessórios do vestuário   23     
 Confecção de roupas profissionais   18     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   6     

 2) Produtos de minerais não-metálicos 530   15,3% 509   13,2% -4,0% 
 Fabricação de cerâmica para construção civil   262     
 Fabricação de artefatos de cimento   144     
 Britamento e aparelhamento de pedras   40     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   37     
 Fabricação de produtos cerâmicos refratários   11     

 3) Construção 476   13,7% 462   12,0% -2,9% 
 Edificações   293     
 Obras especializadas   50     
 Grandes movimentações de terra   36     
 Obras de acabamento   18     
 Sondagens e fundações destinadas à construção   11     

 4) Indústria têxtil 323   9,3% 426   11,0% 31,9% 
 Fabricação de artigos de malharia (tricotagem)   317     
 Fabricação de tecidos de malha   38     
 Artigos têxteis de cama e mesa (tecido de terceiros)   14     
 Acabamento em fios, tecidos e artigos têxteis   12     
 Fabricação de artefatos têxteis diversos   8     

 5) Fabricação de alimentos e bebidas 349   10,1% 412   10,7% 18,1% 
 Fabricação de produtos de padaria   75     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   44     
 Engarrafamento e gaseificação de águas minerais   34     
 Fabricação de sorvetes   31     
 Fabricação de aguardente e outros destilados   25     

 6) Fabricação de produtos de metal 229   6,6% 271   7,0% 18,3% 
 Fabricação de artigos de serralheria   60     
 Fabricação de produtos diversos de metal   55     
 Fabricação de esquadrias de metal   52     
 Tratamento de metais - p. ex. usinagem e galvaniz.   28     
 Fabricação de artefatos estampados de metal   19     

 7) Fabricação de móveis e inds. diversas 139   4,0% 136   3,5% -2,2% 
 Fabricação de móveis de madeira   59     
 Fabricação de produtos diversos   42     
 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos   8     
 Fabricação de móveis de metal   4     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   4     

 8) Fabricação de produtos de madeira 135   3,9% 127   3,3% -5,9% 
 Fabricação de artefatos diversos de madeira   54     
 Desdobramento de madeira (serrarias)   36     
 Fabricação de esquadrias de madeira   32     
 Fabricação de madeira laminada e chapas   3     
 Fabricação de embalagens de madeira   2     

 9) Edição e gráfica 100   2,9% 124   3,2% 24,0% 
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   32     
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl. e coml.   24     
 Edição e impressão de jornais   18     
 Execução de serviços gráficos diversos   16     
 Edição de livros, revistas e jornais   16     

10) Fabricação de máquinas e equipamentos 93   2,7% 119   3,1% 28,0% 
 Fabricação de máquinas-ferramenta   36     
 Máquinas para indústrias diversas   21     
 Fabricação de máquinas e equips. de uso geral   18     
 Máquinas e equipamentos para agricultura   7     
 Máquinas de refrigeração e ventilação industrial   4     

11) Outras divisões 514   14,8% 592   15,3% 15,2% 
Total 3.472   100,0% 3.860   100,0% 11,2% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.

Bragança Paulista
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Na Região de Governo de Campinas34, em 
2004, no grupo das micro e pequenas empre-
sas (MPEs), existiam 59.869 estabelecimentos 
no comércio, 32.918 no setor de serviços e 
14.846 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: o varejo de materiais de construção (8,3%); 
o varejo do vestuário (7,9%); e o varejo de mate-
riais e equipamentos de escritório e informática 
(5,6%). Entre os segmentos do comércio que 
apresentaram maior taxa de crescimento no 
número de estabelecimentos, no período entre 
2000 e 2004, destacam-se: o varejo de materiais 
e equipamentos de escritório e informática (au-
mento de 67,9%); as livrarias, papelarias e ban-
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cas de jornal (aumento de 50,4%); e o varejo de 
materiais de construção (aumento de 49,5%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões 
com maior número de MPEs foram: os servi-
ços prestados às empresas (30%); alojamento 
e alimentação (26,2%), com destaque para 
lanchonetes e similares; e o transporte terres-
tre (14,4%), com destaque para transporte ro-
doviário de cargas. Entre as divisões do setor 
de serviços que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destacam-se: a 
informática (aumento de 83,3%); o aluguel de 
veículos, máquinas e equipamentos (aumento 
de 60,3%); e as agências de viagens e movi-
mentação de cargas (aumento de 52,7%).

34 A Região de Governo de Campinas é composta pelos seguintes municípios: Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Indaiatuba, Itapira, 
Jaguariúna, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’ Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e 
Vinhedo.

CAMPINAS
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a construção civil 
(23,6%), com destaque para edificações; as 
confecções (11,7%), com destaque para con-
fecção de artigos femininos, masculinos e 
infantis; e a fabricação de produtos de metal 
(10%). Entre as divisões da indústria que apre-

sentaram maior taxa de crescimento no nú-
mero de estabelecimentos, no período entre 
2000 e 2004, destacam-se: a fabricação de má-
quinas e equipamentos (aumento de 41,5%); 
as confecções (aumento de 28,9%); e a edição 
e gráfica (aumento de 23,2%).

Campinas

Distribuição das MPEs do comércio na R.G. de Campinas,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Varejo de materiais de construção 3.338   7,2% 4.989   8,3% 49,5% 

 2) Varejo do vestuário 3.649   7,8% 4.731   7,9% 29,7% 

 3) Varejo de materiais e equips.  1.988   4,3% 3.338   5,6% 67,9% 
  de  escritório e informática 

 4) Comércio de autopeças 2.241   4,8% 3.273   5,5% 46,1% 

 5) Minimercados e mercearias 2.616   5,6% 2.782   4,6% 6,3% 

 6) Farmácias e perfumarias 1.947   4,2% 2.564   4,3% 31,7% 

 7) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 1.642   3,5% 2.060   3,4% 25,5% 

 8) Livrarias, papelarias e bancas de jornal 1.320   2,8% 1.985   3,3% 50,4% 

 9) Manutenção e reparação de veículos 1.705   3,7% 1.817   3,0% 6,6% 

10) Varejo de móveis e artigos de iluminação 1.145   2,5% 1.581   2,6% 38,1% 

11) Outras classes 25.075   53,7% 30.749   51,4% 22,6% 

Total 46.666   100,0% 59.869   100,0% 28,3% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP. 
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Distribuição das MPEs de serviços da R.G. de Campinas,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Serviços prestados às empresas 7.825   30,8% 9.878   30,0% 26,2%
 Serviços diversos prestados às empresas   4.684 
 Arquitetura e engenharia   1.004
 Assessoria em gestão empresarial   945
 Contabilidade e auditoria   918
 Publicidade   637 

 2) Alojamento e alimentação 7.485   29,5% 8.632   26,2% 15,3%
 Lanchonetes e similares   5.560
 Restaurantes   1.713
 Fornecimento de comida preparada   462
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   355
 Hotéis e pousadas   285

 3) Transporte terrestre 3.269   12,9% 4.750   14,4% 45,3%
 Transporte rodoviário de cargas   3.294
 Transporte rodoviário urbano   653
 Transporte rodoviário não-urbano   376
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   316
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   83

 4) Informática 1.273   5,0% 2.334   7,1% 83,3%
 Softwares sob encomenda   587
 Consultoria em hardware   551
 Serviços diversos de informática   466
 Processamento de dados   418
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   213

 5) Atividades imobiliárias 1.169   4,6% 1.622   4,9% 38,8%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   776
 Administradoras de imóveis   404
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   348
 Corretagem e avaliação de imóveis   94

 6) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 1.210   4,8% 1.581   4,8% 30,7%
 Academias de ginástica   562
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   416
 Atividades teatrais, musicais e literárias   197
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   99
 Atividades de rádio   73

 7) Agências de viagens e movim. de cargas 808   3,2% 1.234   3,7% 52,7%
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   392
 Agências de viagem   391
 Organização dos transportes de cargas   196
 Armazenamento e depósito de cargas   186
 Operações de apoio em aeroportos   36

 8) Serviços pessoais 1.145   4,5% 1.199   3,6% 4,7%
 Serviços pessoais diversos   639   
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   296
 Lavanderias e tinturarias   117
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   79
 Atividades funerárias   68

 9) Ativs. auxs. da intermediação financeira 549   2,2% 747   2,3% 36,1%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   652
 Serviços diversos de intermediação financeira   62
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   31
 Administração de mercados bursáteis   2

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 363   1,4% 582   1,8% 60,3%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   226
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   131
 Aluguel de automóveis   104
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   77
 Aluguel de ônibus, trailers, reboques e contêineres   19

11) Outras divisões 295   1,2% 359   1,1% 21,7%
Total 25.391   100,0% 32.918   100,0% 29,6% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.

Campinas
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Distribuição das MPEs da indústria da R.G. de Campinas,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

   1) Construção 3.694   27,5% 3.497   23,6% -5,3% 
 Edificações   1.703     
 Obras de acabamento   454     
 Obras especializadas   381     
 Instalações elétricas   176     
 Obras diversas de instalação   176     

 2) Confecção de artigos do vestuário 1.346   10,0% 1.735   11,7% 28,9% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   1.360     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   188     
 Confecção de roupas profissionais   101     
 Fabricação de acessórios do vestuário   75     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   11     

 3) Fabricação de produtos de metal 1.230   9,1% 1.490   10,0% 21,1% 
 Fabricação de produtos diversos de metal   344     
 Fabricação de artigos de serralheria   304     
 Tratamento de metais - p. ex. usinagem e galvaniz.   297     
 Fabricação de esquadrias de metal   191     
 Fabricação de artefatos trefilados   73     

 4) Indústria têxtil 1.028   7,6% 1.106   7,4% 7,6% 
 Tecelagem de fios e filamentos artificiais   299     
 Fabricação de artefatos têxteis diversos   152     
 Artigos têxteis de cama e mesa (tecido de terceiros)   122     
 Acabamento em fios, tecidos e artigos têxteis   106     
 Artigos têxteis de cama e mesa (tecido próprio)   80     

 5) Fabricação de alimentos e bebidas 898   6,7% 948   6,4% 5,6% 
 Fabricação de produtos de padaria   281     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   135     
 Fabricação de sorvetes   77     
 Fabricação de massas alimentícias   75     
 Fabricação de produtos do laticínio   44     

 6) Fabricação de máquinas e equipamentos 583   4,3% 825   5,6% 41,5% 
 Fabricação de máquinas e equips.de uso geral   285     
 Máquinas para indústrias diversas   113     
 Máquinas e equipamentos para agricultura   67     
 Manutenção de máquinas para usos diversos   43     
 Fabricação de máquinas para a ind. metalúrgica   41     

 7) Edição e gráfica 667   5,0% 822   5,5% 23,2% 
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   232     
 Execução de serviços gráficos diversos   210     
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl e coml   175     
 Edição de livros, revistas e jornais   57     
 Edição e impressão de livros   40     

 8) Produtos de minerais não-metálicos 807   6,0% 809   5,4% 0,2% 
 Fabricação de artefatos de cimento   256     
 Fabricação de produtos cerâmicos diversos   175     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   160     
 Britamento e aparelhamento de pedras   85     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   64     

 9) Fabricação de móveis e inds. diversas 723   5,4% 804   5,4% 11,2% 
 Fabricação de móveis de madeira   374     
 Fabricação de produtos diversos   239     
 Fabricação de móveis de metal   67     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   35     
 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos   28     

10) Fabricação de produtos químicos 475   3,5% 550   3,7% 15,8% 
 Fabricação de produtos químicos diversos   126     
 Fabricação de produtos de limpeza e polimento   54     
 Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos   52     
 Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes   35     
 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas   35     

11) Outras divisões 1.998   14,9% 2.260   15,2% 13,1% 

Total 13.449   100,0% 14.846   100,0% 10,4% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.

Campinas
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Na Região de Governo de Caraguatatuba35, em 
2004, no grupo das micro e pequenas empre-
sas (MPEs), existiam 5.972 estabelecimentos 
no comércio, 3.756 no setor de serviços e 641 
na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas 
foram: o varejo do vestuário (14,2%); o vare-
jo de materiais de construção (11,7%); e os 
minimercados e mercearias (8,3%). Entre os 
segmentos do comércio que apresentaram 
maior taxa de crescimento no número de 
estabelecimentos, no período entre 2000 e 
2004, destacam-se: o varejo de materiais e 
equipamentos de escritório e informática 
(aumento de 88,8%); as livrarias, papelarias 
e bancas de jornal (aumento de 58,3%); e o 

�.�� - Caraguatatuba

varejo de materiais de construção (aumento 
de 45,8%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e 
alimentação (67,3%), com destaque para lan-
chonetes e similares; os serviços prestados às 
empresas (10,3%); e as atividades recreativas, 
culturais e desportivas (5,7%), com destaque 
para lotéricas, jogos eletrônicos e outros. Entre 
as divisões do setor de serviços que apresen-
taram maior taxa de crescimento no número 
de estabelecimentos, no período entre 2000 
e 2004, destacam-se: a informática (aumento 
de 63,2%); o aluguel de veículos, máquinas e 
equipamentos (aumento de 52,5%); e as ativi-
dades auxiliares de intermediação financeira 
(aumento de 42,9%).

35 A Região de Governo de Caraguatatuba é composta pelos seguintes municípios: Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba

CARAGUATATUBA
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a construção civil 
(50,9%), com destaque para edificações; os 
produtos de minerais não-metálicos (10,9%), 
com destaque para fabricação de artefatos de 
cimento; e a fabricação de alimentos e bebidas 
(6,7%), com destaque para fabricação de pro-

dutos de padaria. Entre as divisões da indústria 
que apresentaram maior taxa de crescimento 
no número de estabelecimentos, no período 
entre 2000 e 2004, destacam-se: as confecções 
(aumento de 65,2%); a fabricação de móveis 
(aumento de 29,6%); e a construção (aumento 
de 20,7%).

Caraguatatuba

Distribuição das MPEs do comércio na R.G. de Caraguatatuba,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Varejo do vestuário 690   15,1% 848   14,2% 22,9% 

 2) Varejo de materiais de construção 480   10,5% 700   11,7% 45,8% 

 3) Minimercados e mercearias 416   9,1% 495   8,3% 19,0% 

 4) Farmácias e perfumarias 169   3,7% 233   3,9% 37,9% 

 5) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 172   3,8% 232   3,9% 34,9% 

 6) Varejo de materiais e equips. 107   2,3% 202   3,4% 88,8% 
 de escritório e informática

 7) Comércio de autopeças 143   3,1% 189   3,2% 32,2% 

 8) Padarias 132   2,9% 185   3,1% 40,2% 

 9) Varejo de móveis e artigos de iluminação 128   2,8% 164   2,7% 28,1% 

10) Livrarias, papelarias e bancas de jornal 96   2,1% 152   2,5% 58,3% 

11) Outras classes 2.029   44,5% 2.572   43,1% 26,8% 

Total 4.562   100,0% 5.972   100,0% 30,9% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.
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Distribuição das MPEs de serviços da R.G. de Caraguatatuba,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Alojamento e alimentação 2.010   68,8% 2.528   67,3% 25,8%
 Lanchonetes e similares   1.241
 Restaurantes   558
 Hotéis e pousadas   350
 Pensões, campings e albergues   224
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   123

 2) Serviços prestados às empresas 281   9,6% 388   10,3% 38,1%
 Serviços diversos prestados às empresas   152
 Contabilidade e auditoria   56
 Arquitetura e engenharia   48
 Atividades jurídicas   34
 Publicidade   31

 3) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 151   5,2% 215   5,7% 42,4%
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   106
 Academias de ginástica   46
 Atividades teatrais, musicais e literárias   13
 Atividades de rádio   11
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   11

 4) Atividades imobiliárias 159   5,4% 189   5,0% 18,9%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   106
 Administradoras de imóveis   44
 Corretagem e avaliação de imóveis   22
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   17

 5) Agências de viagens e movim. de cargas 83   2,8% 107   2,8% 28,9%
 Agências de viagem   39
 Atividades auxiliares dos transportes aquaviários   37
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   14
 Organização dos transportes de cargas   7
 Armazenamento e depósito de cargas   6

 6) Transporte terrestre 65   2,2% 89   2,4% 36,9%
 Transporte rodoviário de cargas   49
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   15
 Transporte rodoviário urbano   12
 Transporte rodoviário não-urbano   7
 Transporte dutoviário   3

 7) Serviços pessoais 73   2,5% 80   2,1% 9,6%
 Serviços pessoais diversos   41
 Atividades funerárias   14
 Lavanderias e tinturarias   12
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   8
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   5

 8) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 40   1,4% 61   1,6% 52,5%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   27
 Aluguel de automóveis   16
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   7 
 Aluguel de embarcações    6
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   4

 9) Informática 19   0,7% 31   0,8% 63,2%
 Serviços diversos de informática   12
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   8
 Consultoria em hardware   4
 Bancos de dados e distrib. de conteúdo eletrônico   3
 Softwares sob encomenda   2

10) Ativs. auxs. da intermediação financeira 21   0,7% 30   0,8% 42,9%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   24
 Serviços diversos de intermediação financeira   4
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   2

11) Outras divisões 21   0,7% 38   1,0% 81,0%
Total 2.923   100,0% 3.756   100,0% 28,5% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.

Caraguatatuba
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Distribuição das MPEs da indústria da R.G. de Caraguatatuba,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

   1) Construção 270   48,0% 326   50,9% 20,7% 
 Edificações   225     
 Obras especializadas   34     
 Obras de acabamento   17     
 Grandes movimentações de terra   12     
 Sondagens e fundações destinadas à construção   10     

 2) Produtos de minerais não-metálicos 64   11,4% 70   10,9% 9,4% 
 Fabricação de artefatos de cimento   62     
 Britamento e aparelhamento de pedras   4     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   3     
 Fabricação de artigos de vidro   1  

 3) Fabricação de alimentos e bebidas 50   8,9% 43   6,7% -14,0% 
 Fabricação de produtos de padaria   19     
 Fabricação de sorvetes   6     
 Preparação de pescado e conservas de peixe   4     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   4     
 Fabricação de massas alimentícias   3     

 4) Confecção de artigos do vestuário 23   4,1% 38   5,9% 65,2% 
 Confecção de artigos femininos, mascs. e infantis   26     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   7     
 Fabricação de acessórios do vestuário   3     
 Confecção de roupas profissionais   2  

 5) Fabricação de móveis e inds. diversas 27   4,8% 35   5,5% 29,6% 
 Fabricação de móveis de madeira   20     
 Fabricação de produtos diversos   8     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   3     
 Fabricação de artefatos de caça, pesca e esporte   2     
 Fabricação de colchões   1     

 6) Fabricação de produtos de metal 34   6,0% 34   5,3% 0,0% 
 Fabricação de artigos de serralheria   15     
 Fabricação de esquadrias de metal   10     
 Fabricação de produtos diversos de metal   4     
 Fabricação de estruturas metálicas   1     
 Tanques, reservatórios e caldeiras   1     

 7) Edição e gráfica 25   4,4% 30   4,7% 20,0%
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   12     
 Edição e impressão de jornais   6     
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl. e coml.   6     
 Edição de livros, revistas e jornais   2     
 Execução de serviços gráficos diversos   1     

 8) Extração de minerais não-metálicos 18   3,2% 17   2,7% -5,6% 
 Extração de pedra, areia e argila   15     
 Extração de minerais não-metálicos diversos   2

 9) Fabricação de produtos de madeira 17   3,0% 11   1,7% -35,3%
 Fabricação de esquadrias de madeira   9     
 Fabricação de artefatos diversos de madeira   1     
 Desdobramento de madeira (serrarias)   1

10) Equipamentos de transporte diversos 10   1,8% 8   1,2% -20,0%
 Construção de embarcações p/ esporte e lazer   4     
 Construção e reparação de embarcações   3     
 Fabricação de equipamentos diversos de transporte   1    

11) Outras divisões 24   4,3% 29   4,5% 20,8% 
Total 562   100,0% 641   100,0% 14,1% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.

Caraguatatuba
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Na Região de Governo de Catanduva36, em 
2004, no grupo das micro e pequenas em-
presas (MPEs), existiam 7.020 estabelecimen-
tos no comércio, 3.334 no setor de serviços e 
1.238 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: o varejo do vestuário (10,3%); represen-
tantes comerciais de produtos diversos (7,7%); 
e os minimercados e mercearias (7,1%). Entre 
os segmentos do comércio que apresentaram 
maior taxa de crescimento no número de es-
tabelecimentos, no período entre 2000 e 2004, 
destacam-se: os representantes comerciais de 
produtos diversos (aumento de 151,6%); o va-
rejo de materiais e equipamentos de escritório 
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e informática (aumento de 69,7%); e o comér-
cio de autopeças (aumento de 44,3%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões 
com maior número de MPEs foram: alojamen-
to e alimentação (47,5%), com destaque para 
lanchonetes e similares; o transporte terres-
tre (17,5%), com destaque para o transporte 
rodoviário de cargas; e os serviços prestados 
às empresas (17%). Entre as divisões do setor 
de serviços que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimen-
tos, no período entre 2000 e 2004, destacam-
se: a informática (aumento de 75%); as ativi-
dades auxiliares de intermediação financeira 
(aumento de 67,5%); e o transporte terrestre 
(aumento de 65,3%).

36 A Região de Governo de Catanduva é composta pelos seguintes municípios: Ariranha, Catanduva, Catiguá, Irapuã, Itajobi, Novo Horizonte, Palmares 
Paulista, Pindorama, Paraíso, Sales, Santa Adélia, Tabapuã e Urupês

CATANDUVA
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 Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: as confecções (17%), 
com destaque para a confecção de artigos fe-
mininos, masculinos e infantis; a construção 
civil (15,2%), com destaque para edificações; e 
a fabricação de alimentos e bebidas (13,2%), 
com destaque para fabricação de produtos 

de padaria. Entre as divisões da indústria que 
apresentaram maior taxa de crescimento no 
número de estabelecimentos, no período en-
tre 2000 e 2004, destacam-se: as confecções 
(aumento de 37%); a fabricação de máquinas 
e equipamentos (aumento de 20,5%); e a edi-
ção e gráfica (aumento de 14,3%).

Catanduva

Distribuição das MPEs do comércio na R.G. de Catanduva,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Varejo do vestuário 548   10,7% 723   10,3% 31,9% 

 2) Representantes comerciais  215   4,2% 541   7,7% 151,6% 
  de produtos diversos

 3) Minimercados e mercearias 452   8,8% 498   7,1% 10,2% 

 4) Comércio de autopeças 291   5,7% 420   6,0% 44,3% 

 5) Varejo de materiais de construção 300   5,8% 420   6,0% 40,0% 

 6) Farmácias e perfumarias 233   4,5% 320   4,6% 37,3% 

 7) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 198   3,9% 265   3,8% 33,8% 

 8) Açougues 238   4,6% 238   3,4% 0,0% 

 9) Varejo de bebidas 188   3,7% 211   3,0% 12,2% 

10) Varejo de materiais e equips. 119   2,3% 202   2,9% 69,7% 
   de escritório e informática

11) Outras classes 2.360   45,9% 3.182   45,3% 34,8% 

Total 5.142   100,0% 7.020   100,0% 36,5% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.



O
nd

e 
es

tã
o 

as
 M

ic
ro

 e
 P

eq
ue

na
s E

m
pr

es
as

 e
m

 S
ão

 P
au

lo

8�

Distribuição das MPEs de serviços da R.G. de Catanduva,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Alojamento e alimentação 1.117   49,0% 1.585   47,5% 41,9%
 Lanchonetes e similares   1.125
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   204
 Restaurantes   186
 Hotéis e pousadas   31
 Fornecimento de comida preparada   31

 2) Transporte terrestre 354   15,5% 585   17,5% 65,3%
 Transporte rodoviário de cargas   402
 Transporte rodoviário não-urbano   115
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   43
 Transporte rodoviário urbano   22
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   3

 3) Serviços prestados às empresas 364   16,0% 567   17,0% 55,8%
 Serviços diversos prestados às empresas   319
 Atividades jurídicas   65
 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra   40
 Contabilidade e auditoria   37
 Assessoria em gestão empresarial   23

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 131   5,7% 169   5,1% 29,0%
 Academias de ginástica   68
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   52
 Atividades de rádio   20
 Atividades teatrais, musicais e literárias   10
 Projeção de filmes e vídeos   5

 5) Informática 56   2,5% 98   2,9% 75,0%
 Processamento de dados   31
 Consultoria em hardware   24
 Serviços diversos de informática   21
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   12
 Softwares sob encomenda   7

 6) Atividades imobiliárias 73   3,2% 82   2,5% 12,3%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   61
 Administradoras de imóveis   9
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   8
 Corretagem e avaliação de imóveis   4

 7) Serviços pessoais 63   2,8% 75   2,2% 19,0%
 Serviços pessoais diversos   47
 Atividades funerárias   14
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   7
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   4
 Lavanderias e tinturarias   3

 8) Ativs. auxs. da intermediação financeira 40   1,8% 67   2,0% 67,5%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   59
 Serviços diversos de intermediação financeira   7
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   1

 9) Agências de viagens e movim. de cargas 42   1,8% 52   1,6% 23,8%
 Armazenamento e depósito de cargas   29
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   11
 Agências de viagem   8
 Organização dos transportes de cargas   4

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 18   0,8% 22   0,7% 22,2%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   9
 Aluguel de automóveis   6
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   3
 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas   2
 Aluguel de máquinas e equips. para escritório   1

11) Outras divisões 23   1,0% 32   1,0% 39,1% 
Total 2.281   100,0% 3.334   100,0% 46,2%

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.

Catanduva
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Distribuição das MPEs da indústria da R.G. de Catanduva,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

   1) Confecção de artigos do vestuário 154   13,4% 211   17,0% 37,0% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   169     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   25     
 Confecção de roupas profissionais   7     
 Fabricação de acessórios do vestuário   7     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   3     

 2) Construção 186   16,2% 188   15,2% 1,1% 
 Edificações   113     
 Obras especializadas   18     
 Montagem - instalações inds e estruturas metálicas   12     
 Obras viárias   10     
 Obras de acabamento   9     

 3) Fabricação de alimentos e bebidas 186   16,2% 163   13,2% -12,4% 
 Fabricação de produtos de padaria   34     
 Beneficiamento de arroz e prod. de seus derivados   21     
 Fabricação de sorvetes   20     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   13     
 Fabricação de aguardente e outros destilados   9     

 4) Fabricação de móveis e inds. diversas 110   9,6% 123   9,9% 11,8% 
 Fabricação de móveis de madeira   69     
 Fabricação de produtos diversos   29     
 Fabricação de móveis de metal   11     
 Lapidação de pedras preciosas e artefs de joalheria   4     
 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos   2     

 5) Fabricação de produtos de metal 100   8,7% 109   8,8% 9,0% 
 Fabricação de artigos de serralheria   26     
 Fabricação de esquadrias de metal   25     
 Fabricação de produtos diversos de metal   24     
 Fabricação de estruturas metálicas   10     
 Fabricação de artefatos trefilados    7

6) Edição e gráfica 56   4,9% 64   5,2% 14,3% 
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   22     
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl e coml   12     
 Edição de livros, revistas e jornais   10     
 Execução de serviços gráficos diversos   9     
 Edição e impressão de jornais   6     

 7) Produtos de minerais não-metálicos 61   5,3% 56   4,5% -8,2% 
 Fabricação de artefatos de cimento   24     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   19     
 Britamento e aparelhamento de pedras   7     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   3     
 Fabricação de produtos cerâmicos diversos   3     

 8) Fabricação de máquinas e equipamentos 39   3,4% 47   3,8% 20,5% 
 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos diversos   18     
 Fabricação de máquinas e equips. de uso geral   8     
 Máquinas e equipamentos para agricultura   6     
 Máquinas de refrigeração e ventilação industrial   5     
 Fogões, refrigeradores, máquinas de lavar e secar   3     

 9) Fabricação de produtos de madeira 47   4,1% 45   3,6% -4,3% 
 Fabricação de artefatos diversos de madeira   19     
 Desdobramento de madeira (serrarias)   12     
 Fabricação de esquadrias de madeira   10     
 Fabricação de madeira laminada e chapas   2     
 Fabricação de embalagens de madeira   2     

10) Indústria têxtil 38   3,3% 40   3,2% 5,3% 
 Artigos têxteis de cama e mesa (tecido de terceiros)   13     
 Fabricação de fitas, rendas e bordados   7     
 Fabricação de tecidos especiais   6     
 Artigos têxteis de cama e mesa (tecido próprio)   5     
 Fabricação de artefatos de tapeçaria   2     

11) Outras divisões 172   15,0% 192   15,5% 11,6% 
Total 1.149   100,0% 1.238   100,0% 7,7% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.

Catanduva
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Na Região de Governo de Cruzeiro37, em 2004, no 
grupo das micro e pequenas empresas (MPEs), 
existiam 2.560 estabelecimentos no comércio, 
837 no setor de serviços e 345 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: os minimercados e mercearias (17,9%); o 
varejo do vestuário (9,7%); e o varejo de mate-
riais de construção (7%). Entre os segmentos 
do comércio que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destacam-se: 
as quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 
(aumento de 72,1%); o varejo de bebidas (au-
mento de 43,5%); e as farmácias e perfumarias 
(aumento de 39,7%).

�.�� - Cruzeiro

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e 
alimentação (43,6%), com destaque para lan-
chonetes e restaurantes; os serviços prestados 
às empresas (22,8%); e o transporte terrestre 
(13,4%), com destaque para o transporte rodo-
viário de cargas. Entre as divisões do setor de 
serviços que apresentaram maior taxa de cres-
cimento no número de estabelecimentos, no 
período entre 2000 e 2004, destacam-se: o alu-
guel de veículos, máquinas e equipamentos 
(aumento de 60%); as atividades recreativas, 
culturais e desportivas (34%); e a informática 
(aumento de 33,3%).

 Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a fabricação de alimen-

37  A Região de Governo de Cruzeiro é composta pelos seguintes municípios: Areias, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, São José do Barreiro e Silveiras.

CRUZEIRO
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tos e bebidas (21,4%), com destaque para fa-
bricação de produtos de padaria; a construção 
civil (14,2%), com destaque para edificações; 
e a fabricação de produtos de metal (13,9%), 
com destaque para a fabricação de artigos de 

serralheria. Entre as divisões da indústria que 
apresentaram maior taxa de crescimento no 
número de estabelecimentos, no período en-
tre 2000 e 2004, destaca-se: a edição e gráfica 
(aumento de 100%).

Cruzeiro

Distribuição das MPEs do comércio na R.G. de Cruzeiro,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Minimercados e mercearias 448   21,0% 459   17,9% 2,5% 

 2) Varejo do vestuário 195   9,2% 248   9,7% 27,2% 

 3) Varejo de materiais de construção 129   6,1% 178   7,0% 38,0% 

 4) Varejo de bebidas 92   4,3% 132   5,2% 43,5% 

 5) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 61   2,9% 105   4,1% 72,1% 

 6) Farmácias e perfumarias 73   3,4% 102   4,0% 39,7% 

 7) Padarias 101   4,7% 94   3,7% -6,9% 

 8) Comércio de autopeças 64   3,0% 85   3,3% 32,8% 

 9) Açougues 71   3,3% 81   3,2% 14,1% 

10) Varejo de móveis e artigos de iluminação 66   3,1% 76   3,0% 15,2% 

11) Outras classes 829   38,9% 1.000   39,1% 20,6% 

Total 2.129   100,0% 2.560   100,0% 20,2% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.
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Distribuição das MPEs de serviços da R.G. de Cruzeiro,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

1) Alojamento e alimentação 307   43,7% 365   43,6% 18,9%  
 Lanchonetes e similares   176
 Restaurantes   104
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   36
 Hotéis e pousadas   29
 Fornecimento de comida preparada   8

 2) Serviços prestados às empresas 156   22,2% 191   22,8% 22,4%
 Serviços diversos prestados às empresas   107
 Contabilidade e auditoria   26
 Atividades jurídicas   20
 Arquitetura e engenharia   12
 Assessoria em gestão empresarial   8

 3) Transporte terrestre 92   13,1% 112   13,4% 21,7%
 Transporte rodoviário de cargas   87
 Transporte rodoviário não-urbano   10
 Transporte rodoviário urbano   9
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   4
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   1

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 47   6,7% 63   7,5% 34,0%
 Academias de ginástica   23
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   14
 Distribuição de filmes e vídeos   7
 Atividades de rádio   6
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   6

 5) Serviços pessoais 28   4,0% 25   3,0% -10,7%
 Serviços pessoais diversos   18
 Atividades funerárias   4
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   2
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   1

6) Atividades imobiliárias 20   2,8% 21   2,5% 5,0%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   9
 Administradoras de imóveis   8
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   3
 Corretagem e avaliação de imóveis   1

 7) Informática 15   2,1% 20   2,4% 33,3%
 Serviços diversos de informática   11
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   3
 Desenvolvimento de softwares prontos para uso   2
 Softwares sob encomenda   2
 Consultoria em hardware   1

 8) Agências de viagens e movim. de cargas 14   2,0% 17   2,0% 21,4%
 Armazenamento e depósito de cargas   7
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   5
 Agências de viagem   4
 Organização dos transportes de cargas   1

9) Seguros e previdência complementar 8   1,1% 8   1,0% 0,0%
 Seguros de vida   3
 Seguros - não-vida   3
 Planos de saúde   2

10) Aluguel de veículos, máqs.e equips. 5   0,7% 8   1,0% 60,0%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   7
 Aluguel de automóveis   1

11) Outras divisões 11   1,6% 7   0,8% -36,4%  
   

Total 703   100,0% 837   100,0% 19,1%  
   
Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.

Cruzeiro
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Distribuição das MPEs da indústria da R.G. de Cruzeiro,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Fabricação de alimentos e bebidas 69   19,5% 74   21,4% 7,2% 
 Fabricação de produtos de padaria   19     
 Preparação do leite   8     
 Fabricação de produtos do laticínio   8     
 Fabricação de aguardente e outros destilados   7     
 Fabricação de sorvetes   6     

 2) Construção 66   18,6% 49   14,2% -25,8% 
 Edificações   31     
 Obras de acabamento   5     
 Montagem - instalações inds e estruturas metálicas   3     
 Obras viárias   2     
 Obras para telecomunicações   2     

 3) Fabricação de produtos de metal 46   13,0% 48   13,9% 4,3% 
 Fabricação de artigos de serralheria   14     
 Fabricação de artefatos trefilados   12     
 Fabricação de produtos diversos de metal   8     
 Fabricação de esquadrias de metal   5     
 Tratamento de metais - p. ex., usinagem e galvaniz.   5     

 4) Fabricação de produtos de madeira 30   8,5% 29   8,4% -3,3% 
 Desdobramento de madeira (serrarias)   11     
 Fabricação de esquadrias de madeira   9     
 Fabricação de artefatos diversos de madeira   5     
 Fabricação de embalagens de madeira   3     
 Fabricação de madeira laminada e chapas   1     

 5) Confecção de artigos do vestuário 32   9,0% 27   7,8% -15,6% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   17     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   4     
 Fabricação de acessórios do vestuário   3     
 Confecção de roupas profissionais   3   

 6) Produtos de minerais não-metálicos 20   5,6% 21   6,1% 5,0% 
 Fabricação de artefatos de cimento   8     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   6     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   3     
 Britamento e aparelhamento de pedras   3     
 Fabricação de cimento   1     

 7) Fabricação de produtos químicos 20   5,6% 18   5,2% -10,0% 
 Fabricação de produtos químicos diversos   8     
 Fabricação de produtos de limpeza e polimento   3     
 Fabricação de cloro e álcalis   2     
 Fabricação de produtos inorgânicos diversos   1     
 Fabricação de medicamentos para uso veterinário   1     

 8) Edição e gráfica 8   2,3% 16   4,6% 100,0% 
 Execução de serviços gráficos diversos   5     
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   5     
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl. e coml.   4     
 Edição e impressão de jornais   2   

 9) Fabricação de móveis e inds. diversas 13   3,7% 13   3,8% 0,0% 
 Fabricação de produtos diversos   6     
 Fabricação de móveis de madeira   6     
 Fabricação de móveis de metal   1  

10) Extração de minerais não-metálicos 11   3,1% 11   3,2% 0,0% 
 Extração de pedra, areia e argila   7     
 Extração de minerais não-metálicos diversos   4  

11) Outras divisões 39   11,0% 39   11,3% 0,0% 
Total 354   100,0% 345   100,0% -2,5% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.

Cruzeiro
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Na Região de Governo de Dracena38, em 2004, no 
grupo das micro e pequenas empresas (MPEs), 
existiam 2.685 estabelecimentos no comércio, 
873 no setor de serviços e 570 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: os minimercados e mercearias (10,2%); o 
varejo do vestuário (9,8%); e o varejo de mate-
riais de construção (6,9%). Entre os segmentos 
do comércio que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destacam-se: 
o varejo de materiais e equipamentos de es-
critório e informática ( aumento de 82,2%); as 
livrarias, papelarias e bancas de jornal (aumen-

�.�� - Dracena

to de 60%); e o varejo de móveis e artigos de 
iluminação (aumento de 50%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e 
alimentação (39,1%), com destaque para lan-
chonetes e similares; os serviços prestados 
às empresas (19,4%); e o transporte terrestre 
(17,5%), com destaque para o transporte ro-
doviário de cargas. Entre as divisões do setor 
de serviços que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destacam-se: os 
seguros e previdência complementar (aumen-
to de 500%); as atividades imobiliárias (92,6%); 
e os serviços pessoais (aumento de 66,7%).

38 A Região de Governo de Dracena é composta pelos seguintes municípios: Dracena, Junqueirópolis, Monte Castelo, Nova Guataporanga, Ouro Verde, 
Panorama, Paulicéia, Santa Mercedes, São João do Pau D’Alho e Tupi Paulista.

DRACENA
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 Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: os produtos de mine-
rais não-metálicos (32,1%), com destaque para 
a fabricação de cerâmica para construção civil; 
a construção civil (17,5%), com destaque para 
edificações; e a fabricação de alimentos e be-
bidas (16%), com destaque para fabricação de 
sorvetes e produtos de padaria. Entre as divi-

sões da indústria que apresentaram maior taxa 
de crescimento no número de estabelecimen-
tos, no período entre 2000 e 2004, destacam-
se: a construção civil (aumento de 40,8%); a fa-
bricação de produtos químicos (aumento de 
37,5%); e a fabricação de alimentos e bebidas 
(aumento de 33,8%).

Dracena

Distribuição das MPEs do comércio na R.G. de Dracena,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Minimercados e mercearias 258   12,3% 275   10,2% 6,6% 

 2) Varejo do vestuário 190   9,1% 262   9,8% 37,9% 

 3) Varejo de materiais de construção 127   6,1% 186   6,9% 46,5% 

 4) Comércio de autopeças 119   5,7% 153   5,7% 28,6% 

 5) Farmácias e perfumarias 109   5,2% 142   5,3% 30,3% 

 6) Varejo de bebidas 91   4,3% 110   4,1% 20,9% 

 7) Açougues 83   4,0% 96   3,6% 15,7% 

 8) Varejo de materiais e equips. 45   2,2% 82   3,1% 82,2% 
  de escritório e informática 

 9) Varejo de móveis e artigos de iluminação 52   2,5% 78   2,9% 50,0% 

10) Livrarias, papelarias e bancas de jornal 45   2,2% 72   2,7% 60,0% 

11) Outras classes 973   46,5% 1.229   45,8% 26,3% 

Total 2.092   100,0% 2.685   100,0% 28,3% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.  
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Distribuição das MPEs de serviços da R.G. de Dracena,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Alojamento e alimentação 253   39,5% 341   39,1% 34,8%
 Lanchonetes e similares   220
 Restaurantes   71
 Hotéis e pousadas   29
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   12
 Pensões, campings e albergues   4

 2) Serviços prestados às empresas 132   20,6% 169   19,4% 28,0%
 Serviços diversos prestados às empresas   63
 Contabilidade e auditoria   39
 Atividades jurídicas   17
 Publicidade   16
 Arquitetura e engenharia   13

 3) Transporte terrestre 110   17,2% 153   17,5% 39,1%
 Transporte rodoviário de cargas   113
 Transporte rodoviário não-urbano   29
 Transporte rodoviário urbano   5
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   4
 Transporte rodoviário de mudanças   1

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 51   8,0% 75   8,6% 47,1%
 Academias de ginástica   28
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   20
 Atividades de rádio   13
 Atividades teatrais, musicais e literárias   5
 Projeção de filmes e vídeos   2

 5) Agências de viagens e movim. de cargas 25   3,9% 30   3,4% 20,0%
 Agências de viagem   19
 Armazenamento e depósito de cargas   7
 Organização dos transportes de cargas   1
 Carga e descarga   1
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   1

 6) Serviços pessoais 18   2,8% 30   3,4% 66,7%
 Atividades funerárias   13
 Serviços pessoais diversos   9
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   4
 Lavanderias e tinturarias   2
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   2

 7) Atividades imobiliárias 14   2,2% 27   3,1% 92,9%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   18
 Administradoras de imóveis   4
 Corretagem e avaliação de imóveis   3
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   2

8) Ativs. auxs. da intermediação financeira 16   2,5% 14   1,6% -12,5%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   12
 Serviços diversos de intermediação financeira   2

 9) Seguros e previdência complementar 2   0,3% 12   1,4% 500,0%
 Seguros de vida   10
 Seguros - não-vida   2

10) Informática 10   1,6% 12   1,4% 20,0%
 Processamento de dados   6
 Serviços diversos de informática   2
 Softwares sob encomenda   2
 Consultoria em hardware   1
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   1

11) Outras divisões 10   1,6% 10   1,1% 0,0%
Total 641   100,0% 873   100,0% 36,2%

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.

Dracena
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Distribuição das MPEs da indústria da R.G. de Dracena,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Produtos de minerais não-metálicos 182   36,1% 183   32,1% 0,5% 
 Fabricação de cerâmica para construção civil   168     
 Fabricação de artefatos de cimento   14     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   1

 2) Construção 71   14,1% 100   17,5% 40,8% 
 Edificações   66     
 Grandes movimentações de terra   10     
 Instalações elétricas   9     
 Obras especializadas   8     
 Obras de acabamento   3     

 3) Fabricação de alimentos e bebidas 68   13,5% 91   16,0% 33,8% 
 Fabricação de sorvetes   14     
 Fabricação de produtos de padaria   13     
 Fabricação de produtos diversos de origem vegetal   10     
 Abate de reses e preparação de produtos de carne   7     
 Preparação do leite   7     

 4) Fabricação de móveis e inds. diversas 46   9,1% 40   7,0% -13,0% 
 Fabricação de móveis de madeira   32     
 Fabricação de produtos diversos   3     
 Fabricação de móveis de metal   2     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   2     
 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos   1     

 5) Fabricação de produtos de metal 23   4,6% 25   4,4% 8,7% 
 Fabricação de esquadrias de metal   6     
 Fabricação de estruturas metálicas   5     
 Fabricação de produtos diversos de metal   4     
 Fabricação de artigos de serralheria   4     
 Fabricação de artefatos trefilados   3     

 6) Confecção de artigos do vestuário 20   4,0% 22   3,9% 10,0% 
 Confecção de artigos femininos, mascs. e infantis   14     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   3     
 Fabricação de acessórios do vestuário   3     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   2  

 7) Extração de minerais não-metálicos 20   4,0% 19   3,3% -5,0% 
 Extração de pedra, areia e argila   16     
 Extração de minerais não-metálicos diversos   3

 8) Edição e gráfica 18   3,6% 19   3,3% 5,6% 
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   7     
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl. e coml.   4     
 Execução de serviços gráficos diversos   3     
 Reprodução de fitas de vídeo   2     
 Edição e impressão de jornais   2     

 9) Fabricação de produtos químicos 8   1,6% 11   1,9% 37,5% 
 Fabricação de prods. químicos orgânicos diversos   3     
 Fabricação de produtos de limpeza e polimento   3     
 Fabricação de produtos farmoquímicos   2     
 Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes   2     
 Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos   1     

10) Fabricação de veículos e autopeças 11   2,2% 11   1,9% 0,0% 
 Recondicionamento de motores para veículos   6     
 Fabricação de carrocerias para caminhões   2     
 Fabricação de carrocerias p/ veículos diversos   2     
 Fabricação de autopeças (p/ marcha e transmissão)   1  

11) Outras divisões 37   7,3% 49   8,6% 32,4% 
Total 504   100,0% 570   100,0% 13,1% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP. 
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Na Região de Governo de Fernandópolis39, em 
2004, no grupo das micro e pequenas empre-
sas (MPEs), existiam 3.067 estabelecimentos 
no comércio, 959 no setor de serviços e 654 
na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: os minimercados e mercearias (9,6%); o 
varejo do vestuário (9,3%); e o varejo de bebi-
das (6,8%). Entre os segmentos do comércio 
que apresentaram maior taxa de crescimento 
no número de estabelecimentos, no período 
entre 2000 e 2004, destacam-se: o varejo de 
materiais e equipamentos de escritório e in-
formática (aumento de 104,4%); o varejo de 
bebidas (aumento de 80,9%); e o varejo do 

�.�� - Fernandópolis

vestuário (aumento de 49,7%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e 
alimentação (44,4%), com destaque para lan-
chonetes e similares; os serviços prestados 
às empresas (20%); e o transporte terrestre 
(10,5%), com destaque para o transporte ro-
doviário de cargas. Entre as divisões do setor 
de serviços que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimen-
tos, no período entre 2000 e 2004, destacam-
se: as atividades auxiliares de intermediação 
financeira (aumento de 105,9%); o aluguel de 
veículos, máquinas e equipamentos (aumen-
to de 71,4%); e os serviços pessoais (aumento 
de 55,6%).

39 A Região de Governo de Fernandópolis é composta pelos seguintes municípios: Estrela d’Oeste, Fernandópolis, Guarani d’Oeste, Indiaporã, Macedônia, 
Meridiano, Mira Estrela, Pedranópolis, Populina, São João das Duas Pontes e Turmalina.

FERNANDÓPOLIS



O
nd

e 
es

tã
o 

as
 M

ic
ro

 e
 P

eq
ue

na
s E

m
pr

es
as

 e
m

 S
ão

 P
au

lo

��

 Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a construção civil 
(20,6%), com destaque para edificações;  as 
confecções (19,9%), com destaque para a con-
fecção de artigos femininos, masculinos e in-
fantis; e a fabricação de alimentos e bebidas 
(15,3%), com destaque para o beneficiamento 

de arroz e produção de seus derivados. En-
tre as divisões da indústria que apresentaram 
maior taxa de crescimento no número de es-
tabelecimentos, no período entre 2000 e 2004, 
destacam-se: a construção civil (aumento de 
37,8%); e as confecções (aumento de 26,2%).

Fernandópolis

Distribuição das MPEs do comércio na R.G. de Fernandópolis,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Minimercados e mercearias 323   14,0% 295   9,6% -8,7% 

 2) Varejo do vestuário 191   8,3% 286   9,3% 49,7% 

 3) Varejo de bebidas 115   5,0% 208   6,8% 80,9% 

 4) Varejo de materiais de construção 118   5,1% 170   5,5% 44,1% 

 5) Farmácias e perfumarias 111   4,8% 154   5,0% 38,7% 

 6) Comércio de autopeças 95   4,1% 141   4,6% 48,4% 

 7) Açougues 100   4,3% 122   4,0% 22,0% 

 8) Varejo de tecidos e artigos de armarinho 83   3,6% 105   3,4% 26,5% 

 9) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 95   4,1% 104   3,4% 9,5% 

10) Varejo de materiais e equips. 45   1,9% 92   3,0% 104,4% 
   de escritório e informática

11) Outras classes 1.035   44,8% 1.390   45,3% 34,3% 

Total 2.311   100,0% 3.067   100,0% 32,7% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.
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Distribuição das MPEs de serviços da R.G. de Fernandópolis,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Alojamento e alimentação 304   43,2% 426   44,4% 40,1%
 Lanchonetes e similares   283
 Restaurantes   107
 Hotéis e pousadas   15
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   7
 Pensões, campings e albergues   6

 2) Serviços prestados às empresas 156   22,2% 192   22,0% 23,1%
 Serviços diversos prestados às empresas   79
 Atividades jurídicas   38
 Contabilidade e auditoria   26
 Assessoria em gestão empresarial   12
 Publicidade   11

 3) Transporte terrestre 78   11,1% 101   10,5% 29,5%
 Transporte rodoviário de cargas   79
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   10
 Transporte rodoviário não-urbano   7
 Transporte rodoviário urbano   4
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   1

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 59   8,4% 85   8,9% 44,1%
 Academias de ginástica   32
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   20
 Atividades de rádio   12
 Atividades teatrais, musicais e literárias   12
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   5

 5) Ativs. auxs. da intermediação financeira 17   2,4% 35   3,6% 105,9%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   34
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   1

 6) Atividades imobiliárias 25   3,6% 31   3,2% 24,0%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   21
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   7
 Administradoras de imóveis   2
 Corretagem e avaliação de imóveis   1

 7) Serviços pessoais 18   2,6% 28   2,9% 55,6%
 Serviços pessoais diversos   13
 Atividades funerárias   9
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   4
 Lavanderias e tinturarias   2

 8) Agências de viagens e movim. de cargas 21   3,0% 22   2,3% 4,8%
 Armazenamento e depósito de cargas   10 
 Agências de viagem   7
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   2
 Operações de apoio em aeroportos   2
 Organização dos transportes de cargas   1

 9) Informática 12   1,7% 17   1,8% 41,7%
 Softwares sob encomenda   6 
 Serviços diversos de informática   4
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   4
 Consultoria em hardware   2
 Processamento de dados   1

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 7   1,0% 12   1,3% 71,4%
 Aluguel de automóveis   5 
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   3
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   2
 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas   1
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   1

11) Outras divisões 7   1,0% 10   1,0% 42,9%
Total 704   100,0% 959   100,0% 36,2%

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.

Fernandópolis
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Distribuição das MPEs da indústria da R.G. de Fernandópolis,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Construção 98   17,1% 135   20,6% 37,8% 
 Edificações   94     
 Obras especializadas   18     
 Instalações elétricas   9     
 Obras de acabamento   4     
 Grandes movimentações de terra   3     

 2) Confecção de artigos do vestuário 103   18,0% 130   19,9% 26,2% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   104     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   22     
 Confecção de roupas profissionais   3     
 Fabricação de acessórios do vestuário   1  

 3) Fabricação de alimentos e bebidas 97   16,9% 100   15,3% 3,1% 
 Beneficiamento de arroz e prod. de seus derivados   15     
 Fabricação de sorvetes   14     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   14     
 Fabricação de produtos de padaria   10     
 Abate de reses e preparação de produtos de carne   7     

 4) Fabricação de móveis e inds. diversas 59   10,3% 55   8,4% -6,8% 
 Fabricação de móveis de madeira   26     
 Fabricação de produtos diversos   10     
 Fabricação de móveis de metal   9     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   5     
 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos   3     

 5) Fabricação de produtos de metal 47   8,2% 50   7,6% 6,4% 
 Fabricação de artigos de serralheria   19     
 Fabricação de esquadrias de metal   16     
 Fabricação de produtos diversos de metal   6     
 Artigos de funilaria e metal para uso doméstico   4     
 Fabricação de estruturas metálicas   2     

 6) Edição e gráfica 31   5,4% 35   5,4% 12,9% 
 Edição e impressão de jornais   14     
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl e coml   7     
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   6     
 Edição de livros, revistas e jornais   3     
 Impressão de jornais, revistas e livros   3     

 7) Produtos de minerais não-metálicos 25   4,4% 24   3,7% -4,0% 
 Fabricação de artefatos de cimento   15     
 Britamento e aparelhamento de pedras   5     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   2     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   1     
 Fabricação de artigos de vidro   1     

 8) Indústria têxtil 16   2,8% 19   2,9% 18,8% 
 Artigos têxteis de cama e mesa (tecido de terceiros)   5     
 Fabricação de artefatos de tapeçaria   4     
 Acabamento em fios, tecidos e artigos têxteis   3     
 Artigos têxteis de cama e mesa (tecido próprio)   2     
 Fabricação de fitas, rendas e bordados   2     

 9) Indústria de couros e calçados 19   3,3% 16   2,4% -15,8% 
 Curtimento e preparação do couro   5     
 Fabricação de artefatos diversos de couro   4     
 Fabric. de calçados de fibras e borracha e madeira   3     
 Fabricação de calçados de couro   2     
 Fabricação de malas, bolsas e valises   1     

10) Fabricação de produtos de madeira 22   3,8% 16   2,4% -27,3% 
 Fabricação de artefatos diversos de madeira   7     
 Desdobramento de madeira (serrarias)   7     
 Fabricação de esquadrias de madeira   2     

11) Outras divisões 56   9,8% 74   11,3% 32,1% 
Total 573   100,0% 654   100,0% 14,1% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.

Fernandópolis
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Na Região de Governo de Franca40, em 2004, 
no grupo das micro e pequenas empresas 
(MPEs), existiam 13.524 estabelecimentos no 
comércio, 5.201 no setor de serviços e 6.065 
na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: os minimercados e mercearias (12,9%); 
o varejo do vestuário (12,5%); e o varejo de 
materiais de construção (6,2%). Entre os seg-
mentos do comércio que apresentaram maior 
taxa de crescimento no número de estabe-
lecimentos, no período entre 2000 e 2004, 
destacam-se: o varejo de materiais e equipa-
mentos de escritório e informática (aumento 
de 56,8%); as livrarias, papelarias e bancas de 

�.�� - Franca

jornal (aumento de 50,4%); e o varejo de be-
bidas (aumento de 43,8%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões 
com maior número de MPEs foram: alojamen-
to e alimentação (40,6%), com destaque para 
lanchonetes e similares; os serviços prestados 
às empresas (21,8%); e o transporte terrestre 
(16,4%), com destaque para o transporte ro-
doviário de cargas. Entre as divisões do setor 
de serviços que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimen-
tos, no período entre 2000 e 2004, destacam-
se: o aluguel de veículos, máquinas e equi-
pamentos (aumento de 137%); a informática 
(aumento de 56,8%); e o transporte terrestre 
(aumento de 53,9%).

40 A Região de Governo de Franca é composta pelos seguintes municípios: Aramina, Batatais, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Itirapuã, 
Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da Bela Vista.

FRANCA
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 Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a indústria de couros e 
calçados (62%), com destaque para fabricação 
de calçados de couro; a construção civil (8,5%), 
com destaque para edificações; e a fabricação 
de alimentos e bebidas (5,4%), com desta-
que para fabricação de produtos de padaria. 

Entre as divisões da indústria que apresenta-
ram maior taxa de crescimento no número de 
estabelecimentos, no período entre 2000 e 
2004, destacam-se:  a confecção (aumento de 
39,5%); a fabricação de artefatos de borracha e 
plástico (25,8%); e a edição e gráfica (aumento 
de 23,6%).

Franca

Distribuição das MPEs do comércio na R.G. de Franca,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Minimercados e mercearias 1.598   15,1% 1.751   12,9% 9,6% 

 2) Varejo do vestuário 1.235   11,6% 1.690   12,5% 36,8% 

 3) Varejo de materiais de construção 648   6,1% 836   6,2% 29,0% 

 4) Comércio de autopeças 477   4,5% 645   4,8% 35,2% 

 5) Farmácias e perfumarias 371   3,5% 487   3,6% 31,3% 

 6) Varejo de materiais e equips. 301   2,8% 472   3,5% 56,8%   de escritório e informática

 7) Varejo de bebidas 290   2,7% 417   3,1% 43,8% 

 8) Varejo de calçados, artigos  306   2,9% 410   3,0% 34,0% 
  de couro e viagem 

 9) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 328   3,1% 370   2,7% 12,8% 

10) Livrarias, papelarias e bancas de jornal 238   2,2% 358   2,6% 50,4% 

11) Outras classes 4.810   45,4% 6.088   45,0% 26,6% 

Total 10.602   100,0% 13.524   100,0% 27,6% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.
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Distribuição das MPEs de serviços da R.G. de Franca,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Alojamento e alimentação 1.637   42,1% 2.112   40,6% 29,0%
 Lanchonetes e similares   1.500
 Restaurantes   406
 Hotéis e pousadas   65
 Fornecimento de comida preparada   61
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   45

 2) Serviços prestados às empresas 893   23,0% 1.136   21,8% 27,2%
 Serviços diversos prestados às empresas   662
 Contabilidade e auditoria   93
 Atividades jurídicas   92
 Publicidade   84
 Arquitetura e engenharia   65

 3) Transporte terrestre 553   14,2% 851   16,4% 53,9%
 Transporte rodoviário de cargas   474
 Transporte rodoviário não-urbano   169
 Táxis,tranps. escolar  e serviços de excursão   100
 Transporte rodoviário urbano   97
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   8

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 218   5,6% 296   5,7% 35,8%
 Academias de ginástica   103
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   77
 Atividades teatrais, musicais e literárias   34
 Atividades de rádio   27
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   16

 5) Atividades imobiliárias 155   4,0% 190   3,7% 22,6%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   111
 Administradoras de imóveis   45
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   27
 Corretagem e avaliação de imóveis   7

6) Agências de viagens e movim. de cargas 106   2,7% 147   2,8% 38,7%
 Armazenamento e depósito de cargas   51
 Agências de viagem   45
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   22
 Organização dos transportes de cargas   19
 Carga e descarga   9

 7) Serviços pessoais 114   2,9% 131   2,5% 14,9%
 Serviços pessoais diversos   72
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   26
 Atividades funerárias   22
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   7
 Lavanderias e tinturarias   4

 8) Informática 81   2,1% 127   2,4% 56,8%
 Processamento de dados   30
 Consultoria em hardware   26
 Serviços diversos de informática   25
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   18
 Softwares sob encomenda   17

 9) Ativs. auxs. da intermediação financeira 61   1,6% 90   1,7% 47,5%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   71
 Serviços diversos de intermediação financeira   17
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   2

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 27   0,7% 64   1,2% 137,0%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   29
 Aluguel de automóveis   13
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   9
 Aluguel de máqs. e equips.p/ construção civil   6
 Aluguel de máquinas e equips. para escritório   3

11) Outras divisões 39   1,0% 57   1,1% 46,2%
Total 3.884   100,0% 5,201   100,0% 33,9%

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.

Franca
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Distribuição das MPEs da indústria da R.G. de Franca,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Indústria de couros e calçados 3.087   59,9% 3.760   62,0% 21,8% 
 Fabricação de calçados de couro   3.404     
 Fabricação de artefatos diversos de couro   207     
 Curtimento e preparação do couro   58     
 Fabricação de malas, bolsas e valises   37     
 Fabric. de calçados de fibras e borracha e madeira   34     

 2) Construção 515   10,0% 513   8,5% -0,4% 
 Edificações   383     
 Obras de acabamento   22     
 Obras especializadas   18     
 Instalações elétricas   17     
 Montagem - instalações inds e estruturas metálicas   14     

 3) Fabricação de alimentos e bebidas 296   5,7% 329   5,4% 11,1% 
 Fabricação de produtos de padaria   105     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   35     
 Fabricação de produtos do laticínio   29     
 Fabricação de sorvetes   26     
 Torrefação e moagem de café   19     

 4) Confecção de artigos do vestuário 185   3,6% 258   4,3% 39,5% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   170     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   38     
 Fabricação de acessórios do vestuário   26     
 Confecção de roupas profissionais   16     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   8     

 5) Fabricação de produtos de metal 214   4,1% 238   3,9% 11,2% 
 Fabricação de esquadrias de metal   66     
 Fabricação de artigos de serralheria   56     
 Fabricação de produtos diversos de metal   50     
 Tratamento de metais - p. ex. usinagem e galvaniz.   21     
 Fabricação de estruturas metálicas   10     

 6) Fabricação de móveis e inds. diversas 133   2,6% 162   2,7% 21,8% 
 Fabricação de móveis de madeira   79     
 Fabricação de produtos diversos   43     
 Lapidação de pedras preciosas e artefs de joalheria   13     
 Fabricação de móveis de metal   10     
 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras   7     

 7) Edição e gráfica 106   2,1% 131   2,2% 23,6% 
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl e coml   38     
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   34     
 Execução de serviços gráficos diversos   27     
 Edição de livros, revistas e jornais   10     
 Edição e impressão de jornais   7     

 8) Fabricação de máquinas e equipamentos 108   2,1% 125   2,1% 15,7% 
 Fabricação de máquinas e equips. de uso geral   38     
 Máquinas para a indústria do vestuário   38     
 Máquinas e equipamentos para agricultura   16     
 Máquinas para indústrias diversas   7     
 Equipamentos de transmissão p/ fins industriais   5     

 9) Artefatos de borracha e plástico 93   1,8% 117   1,9% 25,8% 
 Fabricação de artefatos de borracha   66     
 Fabricação de artefatos de plástico   44     
 Fabricação de embalagens de plástico   5     
 Recondicionamento de pneumáticos   2  

10) Produtos de minerais não-metálicos 84   1,6% 88   1,5% 4,8% 
 Fabricação de artefatos de cimento   56     
 Britamento e aparelhamento de pedras   16     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   5     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   4     
 Fabricação de produtos cerâmicos diversos   4     

11) Outras divisões 336   6,5% 344   5,7% 2,4% 
Total 5.157   100,0% 6.065   100,0% 17,6%

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.

Franca
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Na Região de Governo de Guaratinguetá41, 
em 2004, no grupo das micro e pequenas em-
presas (MPEs), existiam 7.950 estabelecimen-
tos no comércio, 2.717 no setor de serviços e 
1.050 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: os minimercados e mercearias (13,2%); o 
varejo do vestuário (11,8%); e o varejo de ma-
teriais de construção (6,7%). Entre os segmen-
tos do comércio que apresentaram maior taxa 
de crescimento no número de estabelecimen-
tos, no período entre 2000 e 2004, destacam-
se: o varejo de materiais e equipamentos de 
escritório e informática (aumento de 78,2%); 
as livrarias, papelarias e bancas de jornal (au-

�.�8 - Guaratinguetá

mento de 48,1%); e o comércio de autopeças 
(aumento de 44,1%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e 
alimentação (55,1%), com destaque para lan-
chonetes e restaurantes; os serviços prestados 
às empresas (18,5%); e o transporte terrestre 
(7,1%), com destaque para o transporte ro-
doviário de cargas. Entre as divisões do setor 
de serviços que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destacam-se: as 
atividades recreativas, culturais e desportivas 
(aumento de 44%); a informática (aumento de 
36,8%); e as atividades auxiliares de interme-
diação financeira (aumento de 35,3%).

41 A Região de Governo de Guaratinguetá é composta pelos seguintes municípios: Aparecida, Cachoeira Paulista, Cunha, Guaratinguetá, Lorena, Piquete 
e Roseira.

GUARATINGUETÁ
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 Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a construção civil 
(21,4%), com destaque para edificações; a fa-
bricação de alimentos e bebidas (15,7%), com 
destaque para a fabricação de produtos de 
padaria; e os produtos de minerais não-me-
tálicos (10,3%), com destaque para a fabrica-
ção de artefatos de cimento. Entre as divisões 

da indústria que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destacam-se: a 
edição e gráfica (aumento de 43,4%); a fabrica-
ção de alimentos e bebidas (aumento de 41%); 
e a fabricação de produtos de metal (aumento 
de 29,4%).

Guaratinguetá

Distribuição das MPEs do comércio na R.G. de Guaratinguetá,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Minimercados e mercearias 919   14,2% 1.046   13,2% 13,8% 

 2) Varejo do vestuário 752   11,6% 940   11,8% 25,0% 

 3) Varejo de materiais de construção 381   5,9% 536   6,7% 40,7% 

 4) Comércio de autopeças 202   3,1% 291   3,7% 44,1% 

 5) Varejo de tecidos e artigos de armarinho 263   4,1% 260   3,3% -1,1% 

 6) Varejo de bebidas 210   3,2% 256   3,2% 21,9% 

 7) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 186   2,9% 247   3,1% 32,8% 

 8) Varejo de materiais e equips. 133   2,1% 237   3,0% 78,2% 
  de escritório e informática 

 9) Livrarias, papelarias e bancas de jornal 158   2,4% 234   2,9% 48,1% 

10) Farmácias e perfumarias 180   2,8% 224   2,8% 24,4% 

11) Outras classes 3.079   47,6% 3.679   46,3% 19,5% 

Total 6.463   100,0% 7.950   100,0% 23,0% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.



O
nd

e 
es

tã
o 

as
 M

ic
ro

 e
 P

eq
ue

na
s E

m
pr

es
as

 e
m

 S
ão

 P
au

lo

�0�

Distribuição das MPEs de serviços da R.G. de Guaratinguetá,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Alojamento e alimentação 1.116   52,8% 1.496   55,1% 34,1%
 Lanchonetes e similares   713
 Restaurantes   441
 Hotéis e pousadas   186
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   60
 Fornecimento de comida preparada   45

 2) Serviços prestados às empresas 403   19,1% 504   18,5% 25,1%
 Serviços diversos prestados às empresas   236
 Contabilidade e auditoria   64
 Arquitetura e engenharia   60
 Atividades jurídicas   46
 Assessoria em gestão empresarial   27

 3) Transporte terrestre 149   7,0% 193   7,1% 29,5%
 Transporte rodoviário de cargas   144
 Transporte rodoviário não-urbano   25
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   13
 Transporte rodoviário urbano   11

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 125   5,9% 180   6,6% 44,0%
 Academias de ginástica   70
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   47
 Atividades de rádio   19
 Atividades teatrais, musicais e literárias   17
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   11

 5) Serviços pessoais 100   4,7% 92   3,4% -8,0%
 Serviços pessoais diversos   54
 Atividades funerárias   18
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   10
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   7
 Lavanderias e tinturarias   3

 6) Agências de viagens e movim. de cargas 59   2,8% 70   2,6% 18,6%
 Agências de viagem   25
 Armazenamento e depósito de cargas   23
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   16
 Carga e descarga   3
 Operações de apoio em aeroportos   3

 7) Atividades imobiliárias 72   3,4% 60   2,2% -16,7%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   20
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   18
 Administradoras de imóveis   17
 Corretagem e avaliação de imóveis   5

8) Informática 38   1,8% 52   1,9% 36,8%
 Serviços diversos de informática   21
 Consultoria em hardware   11
 Processamento de dados   8
 Softwares sob encomenda   5
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   5

 9) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 22   1,0% 27   1,0% 22,7%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   14
 Aluguel de automóveis   6
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   4
 Aluguel de máquinas e equips. para escritório   2
 Aluguel de ônibus, trailers, reboques e contêineres   1

10) Ativs. auxs. da intermediação financeira 17   0,8% 23   0,8% 35,3%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   20
 Serviços diversos de intermediação financeira   3

11) Outras divisões 13   0,6% 20   0,7% 53,8%
Total 2.114   100,0% 2.717   100,0% 28,5%

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.

Guaratinguetá
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Distribuição das MPEs da indústria da R.G. de Guaratinguetá,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

   1) Construção 301   29,6% 225   21,4% -25,2% 
 Edificações   156     
 Obras especializadas   22     
 Obras viárias   12     
 Obras de acabamento   8     
 Grandes movimentações de terra   5     

 2) Fabricação de alimentos e bebidas 117   11,5% 165   15,7% 41,0% 
 Fabricação de produtos de padaria   68     
 Fabricação de sorvetes   21     
 Preparação do leite   13     
 Fabricação de produtos do laticínio   11     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   10     

 3) Produtos de minerais não-metálicos 107   10,5% 108   10,3% 0,9% 
 Fabricação de artefatos de cimento   68     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   17     
 Fabricação de produtos cerâmicos diversos   9     
 Fabricação de produtos cerâmicos refratários   5     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   3     

 4) Confecção de artigos do vestuário 78   7,7% 82   7,8% 5,1% 
 Confecção de artigos femininos, mascs. e infantis   57     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   12     
 Confecção de roupas profissionais   7     
 Fabricação de acessórios do vestuário   6   

 5) Edição e gráfica 53   5,2% 76   7,2% 43,4% 
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl. E coml.   22     
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   18     
 Execução de serviços gráficos diversos   16     
 Impressão de jornais, revistas e livros   7     
 Edição e impressão de jornais   6     

 6) Fabricação de produtos de metal 51   5,0% 66   6,3% 29,4% 
 Fabricação de artigos de serralheria   19     
 Fabricação de esquadrias de metal   14     
 Fabricação de produtos diversos de metal   11     
 Fabricação de estruturas metálicas   6     
 Tratamento de metais - p. ex. usinagem e galvaniz.   4     

 7) Artefatos de borracha e plástico 53   5,2% 58   5,5% 9,4% 
 Fabricação de artefatos de plástico   25     
 Fabricação de embalagens de plástico   21     
 Fabricação de artefatos de borracha   8     
 Recondicionamento de pneumáticos   4

 8) Fabricação de produtos químicos 41   4,0% 52   5,0% 26,8% 
 Fabricação de produtos químicos diversos   16     
 Fabricação de produtos de limpeza e polimento   7     
 Fabricação de prods. químicos orgânicos diversos   6     
 Fabricação de explosivos   4     
 Fabricação de resinas termoplásticas   3     

 9) Fabricação de móveis e inds. diversas 52   5,1% 49   4,7% -5,8% 
 Fabricação de produtos diversos   25     
 Fabricação de móveis de madeira   8     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   3     
 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos   3     
 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras   3     

10) Fabricação de produtos de madeira 41   4,0% 35   3,3% -14,6% 
 Fabricação de artefatos diversos de madeira   18     
 Fabricação de esquadrias de madeira   11     
 Desdobramento de madeira (serrarias)   4     
 Fabricação de madeira laminada e chapas   1     
 Fabricação de embalagens de madeira   1     

11) Outras divisões 122   12,0% 134   12,8% 9,8% 
Total 1.016   100,0% 1.050   100,0% 3,3%

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.

Guaratinguetá
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Na Região de Governo de Itapetininga42, em 
2004, no grupo das micro e pequenas em-
presas (MPEs), existiam 9.107 estabelecimen-
tos no comércio, 4.870 no setor de serviços e 
1.872 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas 
foram: o varejo do vestuário (10,5%); os mi-
nimercados e mercearias (10,1%); e o varejo 
de materiais de construção (7,7%). Entre os 
segmentos do comércio que apresentaram 
maior taxa de crescimento no número de es-
tabelecimentos, no período entre 2000 e 2004, 
destacam-se: o varejo de materiais e equipa-
mentos de escritório e informática (aumento 
de 57,3%); o comércio de autopeças (aumento 

�.�� - Itapetininga

de 57%); e o varejo de materiais de construção 
(aumento de 46,8%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e 
alimentação (31,4%), com destaque para lan-
chonetes e similares; os serviços prestados às 
empresas (27,3%); e a informática (11,3%), com 
destaque para consultoria em hardware. Entre 
as divisões do setor de serviços que apresen-
taram maior taxa de crescimento no número 
de estabelecimentos, no período entre 2000 
e 2004, destacam-se: a informática (aumento 
de 228,7%); o aluguel de veículos, máquinas e 
equipamentos (aumento de 160%); e as ativi-
dades imobiliárias (aumento de 55,2%).

42 A Região de Governo de Itapetininga é composta pelos seguintes municípios: Angatuba, Boituva, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Guareí, 
Itapetininga, Tatuí, São Miguel Arcanjo e Sarapuí.

ITAPETININGA
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 Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a construção civil 
(22,3%), com destaque para edificações; as 
confecções (19,3%), com destaque para a 
confecção de artigos femininos, masculinos 
e infantis; e a fabricação de alimentos e bebi-
das (10,1%), com destaque para a fabricação 

de produtos de padaria. Entre as divisões da 
indústria que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destacam-se: a 
fabricação de produtos têxteis (aumento de 
32,6%); e as confecções (aumento de 24,1%).

Itapetininga

Distribuição das MPEs do comércio na R.G. de Itapetininga,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Varejo do vestuário 753   10,2% 957   10,5% 27,1% 

 2) Minimercados e mercearias 816   11,0% 924   10,1% 13,2% 

 3) Varejo de materiais de construção 476   6,4% 699   7,7% 46,8% 

 4) Comércio de autopeças 316   4,3% 496   5,4% 57,0% 

 5) Varejo de bebidas 484   6,6% 490   5,4% 1,2% 

 6) Farmácias e perfumarias 253   3,4% 361   4,0% 42,7% 

 7) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 314   4,2% 314   3,4% 0,0% 

 8) Açougues 281   3,8% 282   3,1% 0,4% 

 9) Varejo de materiais e equips. 178   2,4% 280   3,1% 57,3% 
  de escritório e informática 

10) Padarias 185   2,5% 234   2,6% 26,5% 

11) Outras classes 3.333   45,1% 4.070   44,7% 22,1% 

Total 7.389   100,0% 9.107   100,0% 23,3% 

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.    
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Distribuição das MPEs de serviços da R.G. de Itapetininga,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Alojamento e alimentação 1.187   35,5% 1.528   31,4% 28,7%  
 Lanchonetes e similares   973
 Restaurantes   380
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   57
 Fornecimento de comida preparada   56
 Hotéis e pousadas   34

 2) Serviços prestados às empresas 948   28,4% 1.330   27,3% 40,3%
 Serviços diversos prestados às empresas   701
 Publicidade   140
 Assessoria em gestão empresarial   123
 Contabilidade e auditoria   106
 Arquitetura e engenharia   80

 3) Informática 167   5,0% 549   11,3% 228,7%
 Consultoria em hardware   339
 Processamento de dados   74
 Serviços diversos de informática   60
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   38
 Softwares sob encomenda   21

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 346   10,4% 453   9,3% 30,9%
 Produção de filmes e fitas de vídeo   194
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   63
 Atividades teatrais, musicais e literárias   62
 Academias de ginástica   53
 Atividades de rádio   24

 5) Transporte terrestre 297   8,9% 446   9,2% 50,2%
 Transporte rodoviário de cargas   283
 Transporte rodoviário não-urbano   63
 Transporte rodoviário urbano   48
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   46
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   5

 6) Atividades imobiliárias 96   2,9% 149   3,1% 55,2%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   78
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   34
 Administradoras de imóveis   30
 Corretagem e avaliação de imóveis   7

 7) Serviços pessoais 106   3,2% 116   2,4% 9,4%
 Serviços pessoais diversos   79
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   15
 Atividades funerárias   15
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   5
 Lavanderias e tinturarias   2

 8) Agências de viagens e movim. de cargas 69   2,1% 103   2,1% 49,3%
 Agências de viagem   33
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   30
 Armazenamento e depósito de cargas   26
 Organização dos transportes de cargas   9
 Carga e descarga   4

 9) Ativs. auxs. da intermediação financeira 74   2,2% 94   1,9% 27,0%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   74 
 Serviços diversos de intermediação financeira   14
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   6

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 25   0,7% 65   1,3% 160,0%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   28
 Aluguel de automóveis   12
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   11
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   5
 Aluguel de máquinas e equips. para escritório   5

11) Outras divisões 24   0,7% 37   0,8% 54,2%
Total 3.339   100,0% 4.870   100,0% 45,9%

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.

Itapetininga
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Distribuição das MPEs da indústria da R.G. de Itapetininga,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

   1) Construção 456   26,6% 417   22,3% -8,6% 
 Edificações   248     
 Obras especializadas   48     
 Sondagens e fundações destinadas à construção   22     
 Obras diversas de instalação   19     
 Construção de pontes, viadutos e túneis   16     

 2) Confecção de artigos do vestuário 291   16,9% 361   19,3% 24,1% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   304     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   33     
 Fabricação de acessórios do vestuário   11     
 Confecção de roupas profissionais   10     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   3     

 3) Fabricação de alimentos e bebidas 171   10,0% 189   10,1% 10,5% 
 Fabricação de produtos de padaria   55     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   16     
 Fabricação de farinha de milho e derivados   15     
 Fabricação de aguardente e outros destilados   11     
 Fabricação de produtos do laticínio   9     

 4) Produtos de minerais não-metálicos 147   8,6% 163   8,7% 10,9% 
 Fabricação de cerâmica para construção civil   89     
 Fabricação de artefatos de cimento   37     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   10     
 Fabricação de produtos cerâmicos diversos   10     
 Britamento e aparelhamento de pedras   6     

 5) Fabricação de produtos de metal 113   6,6% 116   6,2% 2,7% 
 Fabricação de esquadrias de metal   31     
 Fabricação de artigos de serralheria   28     
 Fabricação de produtos diversos de metal   23     
 Fabricação de artefatos trefilados   8     
 Artigos de funilaria e metal para uso doméstico   8     

 6) Edição e gráfica 87   5,1% 102   5,4% 17,2% 
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   22     
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl e coml   22     
 Edição de discos, fitas e outros materiais gravados   14     
 Execução de serviços gráficos diversos   14     
 Edição e impressão de jornais   11     

 7) Fabricação de móveis e inds. diversas 65   3,8% 69   3,7% 6,2% 
 Fabricação de móveis de madeira   40     
 Fabricação de produtos diversos   14     
 Fabricação de móveis de metal   5     
 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos   4     
 Fabricação de instrumentos musicais   2     

 8) Fabricação de produtos de madeira 65   3,8% 67   3,6% 3,1% 
 Desdobramento de madeira (serrarias)   21     
 Fabricação de esquadrias de madeira   20     
 Fabricação de artefatos diversos de madeira   14     
 Fabricação de madeira laminada e chapas   6     
 Fabricação de embalagens de madeira   6     

 9) Extração de minerais não-metálicos 62   3,6% 66   3,5% 6,5% 
 Extração de pedra, areia e argila   60     
 Extração de minerais não-metálicos diversos   5     
 Extração de minerais p/ fabricar adubo e fertilizantes   1

10) Indústria têxtil 43   2,5% 57   3,0% 32,6% 
 Artigos têxteis de cama e mesa (tecido de terceiros)   9     
 Acabamento em fios, tecidos e artigos têxteis   7     
 Fiação de fibras artificiais ou sintéticas   5     
 Tecelagem de algodão   4     
 Fabricação de artefatos têxteis diversos   4     

11) Outras divisões 217   12,6% 265   14,2% 22,1% 
Total 1.717   100,0% 1.872   100,0% 9,0%

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.  
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