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Na Região Metropolitana de São Paulo56, em 
2004, no grupo das micro e pequenas empre-
sas (MPEs), existiam 354.505 estabelecimentos 
no comércio, 309.356 no setor de serviços e 
95.276 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas foram: 
o varejo do vestuário (7,5%); o varejo de mate-
riais de construção (7%) e o varejo de materiais 
e equipamentos para escritório e informática 
(5,7%). 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 escritório e informática 
(aumento de 58,2%); livrarias, papelarias e ban-
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cas de jornal (aumento de 39,4%) e o comércio 
de autopeças (aumento de 31,6%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões 
com maior número de MPEs foram: os servi-
ços prestados às empresas (39,5%); alojamen-
to e alimentação (15,8%), com destaque para 
lanchonetes e similares e as atividades de in-
formática (15%), com destaque para consul-
toria em hardware. 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 
aluguel de veículos, máquinas e equipamen-
tos (aumento de 60,8%); as atividades de in-
formática (aumento de 57,6%) e o transporte 
terrestre (aumento de 36%).

56 A Região Metropolitana de São Paulo é composta pelos seguintes municípios: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diade-
ma, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquece-
tuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa 
Isabel, Santana do Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Pau-
lista.

RMSP
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a  indústria da cons-
trução (23,2%), com destaque para o segmen-
to de edificações; indústria de confecções 
(17,1%), com destaque para confecção de ar-
tigos femininos, masculinos e infantis e edição 
e gráfica (11,2%). Entre as divisões da indústria 

que apresentaram maior taxa de crescimento 
no número de estabelecimentos, no período 
entre 2000 e 2004, destacam-se: edição e grá-
fica (aumento de 28,7%); fabricação de máqui-
nas e equipamentos (aumento de 18,3%) e a 
indústria de confecções (aumento de 12,4%).

RMSP

Distribuição das MPEs do comércio na RMSP,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Varejo do vestuário 21.618   7,3% 26.444   7,5% 22,3% 

 2) Varejo de materiais de construção 19.565   6,6% 24.973   7,0% 27,6% 

 3) Varejo de materiais e equips.  12.827   4,3% 20.290   5,7% 58,2% 
  de escritório e informática 

 4) Comércio de autopeças 13.215   4,5% 17.386   4,9% 31,6% 

 5) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 13.337   4,5% 16.141   4,6% 21,0% 

 6) Farmácias e perfumarias 11.479   3,9% 14.644   4,1% 27,6% 

 7) Minimercados e mercearias 15.817   5,3% 14.584   4,1% -7,8% 

 8) Manutenção e reparação de veículos 10.052   3,4% 11.271   3,2% 12,1% 

 9) Livrarias, papelarias e bancas de jornal 7.973   2,7% 11.114   3,1% 39,4% 

10) Varejo de móveis e artigos de iluminação 8.171   2,8% 10.207   2,9% 24,9% 

11) Outras classes 162.035   54,7% 187.451   52,9% 15,7% 

Total 296.089   100,0% 354.505   100,0% 19,7% 

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

1) Serviços prestados às empresas 97.766   40,2% 122.135   39,5% 24,9%
  Serviços diversos prestados às empresas   64.373

 Assessoria em gestão empresarial   12.599
 Arquitetura e engenharia   10.951
 Publicidade   7.111
 Contabilidade e auditoria   6.878 

 2) Alojamento e alimentação 44.383   18,3% 48.780   15,8% 9,9%  
 Lanchonetes e similares   30.827
 Restaurantes   10.102
 Fornecimento de comida preparada   3.111
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   1.961
 Hotéis e pousadas   1.446

 3) Informática 29.440   12,1% 46.390   15,0% 57,6%
 Consultoria em hardware   11.464
 Processamento de dados   9.639
 Softwares sob encomenda   9.637
 Serviços diversos de informática   8.928
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   4.087

 4) Transporte terrestre 16.134   6,6% 21.947   7,1% 36,0%
 Transporte rodoviário de cargas   17.636
 Transporte rodoviário urbano   1.802
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   1.362
 Transporte rodoviário não-urbano   766
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   161

 5) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 12.263   5,0% 15.356   5,0% 25,2%
 Academias de ginástica   3.390
 Produção de filmes e fitas de vídeo   3.320
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   3.184
 Atividades teatrais, musicais e literárias   2.777
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   843

 6) Atividades imobiliárias 11.110   4,6% 14.010   4,5% 26,1%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   5.381
 Administradoras de imóveis   4.423
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   3.487
 Corretagem e avaliação de imóveis   719

 7) Agências de viagens e movim. de cargas 9.978   4,1% 12.854   4,2% 28,8%
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   6.564
 Agências de viagem   3.537
 Organização dos transportes de cargas   1.224
 Armazenamento e depósito de cargas   1.147
 Operações de apoio em aeroportos   177

 8) Serviços pessoais 9.281   3,8% 10.805   3,5% 16,4%
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   4.484
 Serviços pessoais diversos   4.182
 Lavanderias e tinturarias   1.254
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   707
 Atividades funerárias   178

 9) Ativs. auxs. da intermediação financeira 7.056   2,9% 9.531   3,1% 35,1%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   7.411
 Serviços diversos de intermediação financeira   1.525
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   582
 Administração de mercados bursáteis   13

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 2.987   1,2% 4.803   1,6% 60,8%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   1.862
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   1.108
 Aluguel de automóveis   812
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   540
 Aluguel de máquinas e equips. para escritório   282

11) Outras divisões 2.752   1,1% 2.745   0,9% -0,3%
Total 243.150   100,0% 309.356   100,0% 27,2%

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Construção 20.579   23,6% 22.085   23,2% 7,3% 
 Edificações   9.672     
 Obras de acabamento   3.376     
 Obras especializadas   2.253     
 Instalações elétricas   1.553     
 Obras diversas de instalação   1.412     

 2) Confecção de artigos do vestuário 14.492   16,6% 16.291   17,1% 12,4% 
 Confecção de artigos femininos, mascs. E infantis   13.116     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   1.776     
 Fabricação de acessórios do vestuário   659     
 Confecção de roupas profissionais   588     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   152     

 3) Edição e gráfica 8.282   9,5% 10.659   11,2% 28,7% 
 Execução de serviços gráficos diversos   3.703     
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   2.654     
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl. e coml.   1.350     
 Edição de livros, revistas e jornais   900     
 Edição e impressão de livros   521     

 4) Fabricação de produtos de metal 7.233   8,3% 7.834   8,2% 8,3% 
 Fabricação de produtos diversos de metal   1.828     
 Tratamento de metais - p. ex. usinagem e galvaniz.   1.407     
 Fabricação de esquadrias de metal   1.116     
 Fabricação de artigos de serralheria   1.070     
 Fabricação de artefatos trefilados   669     

 5) Fabricação de móveis e inds. diversas 5.499   6,3% 5.573   5,8% 1,3% 
 Fabricação de móveis de madeira   2.625     
 Fabricação de produtos diversos   1.532     
 Lapidação de pedras preciosas e artefs. de joalheria   291     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   283     
 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos   194     

 6) Artefatos de borracha e plástico 4.344   5,0% 4.707   4,9% 8,4% 
 Fabricação de artefatos de plástico   2.753     
 Fabricação de embalagens de plástico   975     
 Fabricação de artefatos de borracha   664     
 Recondicionamento de pneumáticos   144     
 Fabric. de laminados planos e tubulares de plástico   134     

 7) Fabricação de máquinas e equipamentos 3.917   4,5% 4.635   4,9% 18,3% 
 Fabricação de máquinas e equips. de uso geral   1.300     
 Máquinas para indústrias diversas   797     
 Fabricação de máquinas-ferramenta   357     
 Manutenção de máquinas para usos diversos   239     
 Máquinas de refrigeração e ventilação industrial   208     

 8) Fabricação de alimentos e bebidas 3.703   4,2% 3.572   3,7% -3,5% 
 Fabricação de produtos de padaria   1.068     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   558     
 Fabricação de produtos do laticínio   324     
 Fabricação de massas alimentícias   251     
 Fabricação de sorvetes   169     

 9) Fabricação de produtos químicos 2.997   3,4% 3.239   3,4% 8,1% 
 Fabricação de produtos químicos diversos   900     
 Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos   526     
 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas   261     
 Fabricação de produtos de limpeza e polimento   230     
 Fabricação de medicamentos para uso humano   196     

10) Indústria têxtil 2.477   2,8% 2.474   2,6% -0,1% 
 Artigos têxteis de cama e mesa (tecido de terceiros)   395     
 Acabamento em fios, tecidos e artigos têxteis   345     
 Fabricação de fitas, rendas e bordados   274     
 Fabricação de artefatos têxteis diversos   231     
 Fabricação de tecidos de malha   221     

11) Outras divisões 13.712   15,7% 14.207   14,9% 3,6% 
Total 87.235   100,0% 95.276   100,0% 9,2%

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.
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Na Região de Governo de Santos57, em 2004, 
no grupo das micro e pequenas empresas 
(MPEs), existiam 27.286 estabelecimentos no 
comércio, 18.732 no setor de serviços e 4.054 
na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os 
segmentos com maior número de empre-
sas foram: o varejo do vestuário (10,2%); o 
varejo de materiais de construção (9%) e os 
minimercados e mercearias (5,2%). Entre os 
segmentos do comércio que apresentaram 
maior taxa de crescimento no número de 
estabelecimentos, no período entre 2000 e 
2004, destacam-se: o varejo de materiais e 
equipamentos de escritório e informática 
(aumento de 64,5%); livrarias, papelarias e 
bancas de jornal (aumento de 50,1%) e o co-
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mércio de autopeças (aumento de 49,7%). 

No setor de serviços, em 2004, as divisões 
com maior número de MPEs foram: alojamen-
to e alimentação (36,2%), com destaque para 
lanchonetes e similares; os serviços prestados 
às empresas (25,5%); e o transporte terrestre 
(8,2%), com destaque para transporte rodo-
viário 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 de informática (aumento de 
87,7%); as atividades auxiliares da intermedia-
ção financeira (aumento de 76,2%) e o alu-
guel de veículos, máquinas e equipamentos 
(aumento de 64,5%).

57 A Região de Governo de Santos é composta pelos seguintes municípios: Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São 
Vicente.

SANTOS
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a  indústria da cons-
trução (52,7%), com destaque para o seg-
mento de edificações; a indústria de confec-
ções (7,6%), com destaque para confecção 
de artigos femininos, masculinos e infantis 
e a indústria de alimentos e bebidas (6,9%), 
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 fabrica-
ção de máquinas e equipamentos (aumen-
to de 80,5%); edição e gráfica (aumento de 
39,7%) e a indústria de confecções (aumen-
to de 35,8%).

Santos

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Varejo do vestuário 2.252   10,2% 2.796   10,2% 24,2% 

 2) Varejo de materiais de construção 1.934   8,8% 2.446   9,0% 26,5% 

 3) Minimercados e mercearias 1.362   6,2% 1.422   5,2% 4,4% 

 4) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 1.145   5,2% 1.363   5,0% 19,0% 

 5) Farmácias e perfumarias 922   4,2% 1.237   4,5% 34,2% 

 6) Comércio de autopeças 632   2,9% 946   3,5% 49,7% 

 7) Varejo de materiais e equips. 564   2,6% 928   3,4% 64,5% 
  de escritório e informática 

 8) Varejo de móveis e artigos de iluminação 699   3,2% 869   3,2% 24,3% 

 9) Varejo de tecidos e artigos de armarinho 611   2,8% 818   3,0% 33,9% 

10) Livrarias, papelarias e bancas de jornal 523   2,4% 785   2,9% 50,1% 

11) Outras classes 11.410   51,7% 13.676   50,1% 19,9% 

Total 22.054   100,0% 27.286   100,0% 23,7%

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 Santos,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

1) Alojamento e alimentação 5.630   37,9% 6.781   36,2% 20,4
 Lanchonetes e similares   4.136
 Restaurantes   1.332
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   476
 Hotéis e pousadas   269
 Fornecimento de comida preparada   235

 2) Serviços prestados às empresas 3.856   25,9% 4.782   25,5% 24,0%
 Serviços diversos prestados às empresas   2.536
 Arquitetura e engenharia   445
 Contabilidade e auditoria   383
 Atividades jurídicas   335
 Assessoria em gestão empresarial   291

 3) Transporte terrestre 1.098   7,4% 1.534   8,2% 39,7%
 Transporte rodoviário de cargas   1.192
 Transporte rodoviário não-urbano   130
 Transporte rodoviário urbano   79
 Táxis,transp. escolar  e serviços de excursão   61
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   39

 4) Agências de viagens e movim. de cargas 893   6,0% 1.223   6,5% 37,0%
 Organização dos transportes de cargas   488
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   236
 Agências de viagem   206
 Armazenamento e depósito de cargas   143
 Atividades auxiliares dos transportes aquaviários   122

 5) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 843   5,7% 1.004   5,4% 19,1%
 Academias de ginástica   362
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   290
 Atividades teatrais, musicais e literárias   86
 Atividades de rádio   57
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   50

 6) Atividades imobiliárias 726   4,9% 873   4,7% 20,2%
 Administradoras de imóveis   334
 Incorporação, compra e venda de imóveis   237
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   188
 Corretagem e avaliação de imóveis   114

 7) Informática 423   2,8% 794   4,2% 87,7%
 Serviços diversos de informática   214
 Consultoria em hardware   176
 Processamento de dados   151
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   120
 Softwares sob encomenda   92

 8) Serviços pessoais 709   4,8% 743   4,0% 4,8%
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   316
 Serviços pessoais diversos   298
 Lavanderias e tinturarias   61
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   47
 Atividades funerárias   21

 9) Ativs. auxs. da intermediação financeira 231   1,6% 407   2,2% 76,2%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   342
 Serviços diversos de intermediação financeira   40
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   23
 Administração de mercados bursáteis   2

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 245   1,6% 403   2,2% 64,5%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   166
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   68
 Aluguel de automóveis   50
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   46
 Aluguel de ônibus, trailers, reboques e contêineres   42

11) Outras divisões 218   1,5% 188   1,0% -13,8%
Total 14.872   100,0% 18.732   100,0% 26,0%

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

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Construção 2.050   54,4% 2.135   52,7% 4,1% 
 Edificações   1.175     
 Obras de acabamento   304     
 Obras especializadas   224     
 Instalações elétricas   118     
 Obras diversas de instalação   86     

 2) Confecção de artigos do vestuário 226   6,0% 307   7,6% 35,8% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   221     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   58     
 Confecção de roupas profissionais   17     
 Fabricação de acessórios do vestuário   8     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   3     

 3) Fabricação de alimentos e bebidas 267   7,1% 279   6,9% 4,5% 
 Fabricação de produtos de padaria   122     
 Fabricação de sorvetes   34     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   24     
 Preparação de pescado e conservas de peixe   15     
 Fabricação de produtos do laticínio   13     

 4) Fabricação de produtos de metal 260   6,9% 256   6,3% -1,5% 
 Fabricação de esquadrias de metal   105     
 Fabricação de artigos de serralheria   86     
 Fabricação de produtos diversos de metal   20     
 Tratamento de metais - p. ex., usinagem e galvaniz.   11     
 Fabricação de estruturas metálicas   9     

 5) Edição e gráfica 179   4,8% 250   6,2% 39,7% 
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   59     
 Execução de serviços gráficos diversos   52     
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl. e coml.   49     
 Edição e impressão de jornais   32     
 Edição de livros, revistas e jornais   22     

 6) Fabricação de móveis e inds. diversas 164   4,4% 172   4,2% 4,9% 
 Fabricação de móveis de madeira   127     
 Fabricação de produtos diversos   24     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   7     
 Lapidação de pedras preciosas e artefs de joalheria   5     
 Fabricação de móveis de metal   3     

 7) Produtos de minerais não-metálicos 134   3,6% 125   3,1% -6,7% 
 Fabricação de artefatos de cimento   83     
 Britamento e aparelhamento de pedras   19     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   10     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   4     
 Fabricação de artigos de vidro   2     

 8) Fabricação de produtos químicos 95   2,5% 85   2,1% -10,5% 
 Fabricação de produtos químicos diversos   27     
 Fabricação de fertilizantes   16     
 Fabricação de gases industriais   7     
 Fabricação de resinas termoplásticas   6     
 Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes   6     

 9) Fabricação de máquinas e equipamentos 41   1,1% 74   1,8% 80,5% 
 Manutenção de máquinas para usos diversos   16     
 Fabricação de máquinas e eqptos de uso geral   12     
 Máquinas para indústrias diversas   12     
 Manut. de motores, bombas e compressores   6     
 Equipamentos de transmissão p/ fins industriais   4     

10) Fabricação de produtos de madeira 71   1,9% 53   1,3% -25,4% 
 Fabricação de esquadrias de madeira   34     
 Fabricação de artefatos diversos de madeira   10     
 Desdobramento de madeira (serrarias)   8     
 Fabricação de embalagens de madeira   1  

11) Outras divisões 281   7,5% 318   7,8% 13,2% 
Total 3.768   100,0% 4.054   100,0% 7,6%

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

Santos
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Na Região de Governo de São Carlos58, em 
2004, no grupo das micro e pequenas em-
presas (MPEs), existiam 9.095 estabelecimen-
tos no comércio, 5.113 no setor de serviços e 
2.131 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 (8,5%) e o varejo de 
materiais de construção (7,5%). 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: o comércio de autopeças (aumento 
de 50,6%); o varejo de materiais e equipamen-
tos de escritório e informática (aumento de 

�.�� - São Carlos

43,3%) e as livrarias, papelarias e bancas de jor-
nal (aumento de 35,4%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e 
alimentação (46,6%), com destaque para ali-
mentação em quiosques, carrocinhas e trailers; 
os serviços prestados às empresas (20,6%) e 
o transporte terrestre (11,9%), com destaque 
para transporte rodoviário de cargas. Entre as 
divisões do setor de serviços que apresentaram 
maior taxa de crescimento no número de es-
tabelecimentos, no período entre 2000 e 2004, 
destacam-se: alojamento e alimentação (au-
mento de 113%); o aluguel de veículos, máqui-
nas e equipamentos (aumento de 90,9%) e as 
atividades de informática (aumento de 50%).

58 A Região de Governo de São Carlos é composta pelos seguintes municípios: Descalvado, Dourado, Ibaté, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Santa Rita do 
Passa Quatro e São Carlos.

SÃO CARLOS
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a  indústria da constru-
ção (16,4%), com destaque para o segmento 
de edificações; produtos de minerais não-me-
tálicos (12,2%), com destaque para fabricação 
de produtos cerâmicos diversos e a fabricação 
de produtos de metal (11,9%). Entre as divisões 

da indústria que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destacam-se: 
edição e gráfica (aumento de 27,3%); a fabrica-
ção de máquinas e equipamentos (aumento 
de 25%) e a fabricação de produtos de metal 
(aumento de 12,9%).

São Carlos

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Varejo do vestuário 900   11,8% 916   10,1% 1,8% 

 2) Minimercados e mercearias 734   9,6% 777   8,5% 5,9% 

 3) Varejo de materiais de construção 559   7,3% 683   7,5% 22,2% 

 4) Comércio de autopeças 336   4,4% 506   5,6% 50,6% 

 5) Farmácias e perfumarias 301   3,9% 321   3,5% 6,6% 

 6) Varejo de materiais e eqps.  208   2,7% 298   3,3% 43,3% 
  escritório e informática 

 7) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 288   3,8% 278   3,1% -3,5% 

 8) Varejo de bebidas 228   3,0% 267   2,9% 17,1% 

 9) Livrarias, papelarias e bancas de jornal 181   2,4% 245   2,7% 35,4% 

10) Açougues 244   3,2% 227   2,5% -7,0% 

11) Outras classes 3.642   47,8% 4.577   50,3% 25,7% 

Total 7.621   100,0% 9.095   100,0% 19,3% 

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 São Carlos,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

1) Alojamento e alimentação 1.119   33,6% 2.383   46,6% 113,0%
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   1.028
 Lanchonetes e similares   882
 Restaurantes   322
 Fornecimento de comida preparada   69
 Hotéis e pousadas   54

 2) Serviços prestados às empresas 911   27,3% 1.055   20,6% 15,8%
 Serviços diversos prestados às empresas   477
 Arquitetura e engenharia   127
 Contabilidade e auditoria   123
 Assessoria em gestão empresarial   93
 Atividades jurídicas   73

 3) Transporte terrestre 507   15,2% 610   11,9% 20,3%
 Transporte rodoviário de cargas   463
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   53
 Transporte rodoviário não-urbano   49
 Transporte rodoviário urbano   38
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   3

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 190   5,7% 272   5,3% 43,2%
 Academias de ginástica   113
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   73
 Atividades teatrais, musicais e literárias   26
 Atividades de rádio   24
 Produção de filmes e fitas de vídeo   9

 5) Atividades imobiliárias 146   4,4% 212   4,1% 45,2%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   108
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   66
 Administradoras de imóveis   33
 Corretagem e avaliação de imóveis   5

 6) Informática 112   3,4% 168   3,3% 50,0%
 Processamento de dados   60
 Serviços diversos de informática   36
 Consultoria em hardware   26
 Softwares sob encomenda   19
 Desenvolvimento de softwares prontos para uso   14

 7) Serviços pessoais 166   5,0% 151   3,0% -9,0%
 Serviços pessoais diversos   92
 Atividades funerárias   23
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   16
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   14
 Lavanderias e tinturarias   6

 8) Agências de viagens e movim. de cargas 63   1,9% 79   1,5% 25,4%
 Armazenamento e depósito de cargas   28
 Agências de viagem   28
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   15
 Carga e descarga   6
 Organização dos transportes de cargas   2

 9) Ativs. auxs. da intermediação financeira 54   1,6% 76   1,5% 40,7%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   65
 Serviços diversos de intermediação financeira   9
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   2

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 33   1,0% 63   1,2% 90,9%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   28
 Aluguel de máqs e eqptos p/ construção civil   9
 Aluguel de automóveis   8
 Aluguel de máquinas e equips. para escritório   8
 Aluguel de ônibus, trailers, reboques e contêineres   4

11) Outras divisões 33   1,0% 44   0,9% 33,3%
Total 3.334   100,0% 5.113   100,0% 53,4%

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 São Carlos,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Construção 324   16,2% 349   16,4% 7,7% 
 Edificações   224     
 Obras de acabamento   33     
 Obras especializadas   30     
 Sondagens e fundações destinadas à construção   12     
 Obras diversas de instalação   9     

 2) Produtos de minerais não-metálicos 261   13,1% 260   12,2% -0,4% 
 Fabricação de produtos cerâmicos diversos   130     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   50     
 Fabricação de artefatos de cimento   49     
 Britamento e aparelhamento de pedras   12     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   10     

 3) Fabricação de produtos de metal 225   11,3% 254   11,9% 12,9% 
 Fabricação de produtos diversos de metal   57     
 Fabricação de artigos de serralheria   55     
 Fabricação de esquadrias de metal   52     
 Tratamento de metais - p. ex. usinagem e galvaniz.   33     
 Fabricação de artefatos trefilados   16     

 4) Fabricação de alimentos e bebidas 217   10,9% 235   11,0% 8,3% 
 Fabricação de produtos de padaria   67     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   35     
 Fabricação de sorvetes   26     
 Torrefação e moagem de café   11     
 Fabricação de rações para animais   10     

 5) Fabricação de móveis e inds. diversas 168   8,4% 172   8,1% 2,4% 
 Fabricação de móveis de madeira   100     
 Fabricação de produtos diversos   47     
 Fabricação de móveis de metal   7     
 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras   6     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   5     

 6) Confecção de artigos do vestuário 141   7,1% 157   7,4% 11,3% 
 Confecção de artigos femininos, mascs. e infantis   102     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   26     
 Confecção de roupas profissionais   11     
 Fabricação de acessórios do vestuário   11     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   7     

 7) Fabricação de máquinas e equipamentos 100   5,0% 125   5,9% 25,0% 
 Fabricação de máquinas e equips. de uso geral   34     
 Máquinas de refrigeração e ventilação industrial   16     
 Máquinas e equipamentos para agricultura   16     
 Máquinas para indústrias diversas   15     
 Fabricação de máquinas para a ind. de alimentos   8     

 8) Edição e gráfica 88   4,4% 112   5,3% 27,3% 
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   30     
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl. e coml.   25     
 Execução de serviços gráficos diversos   23     
 Edição e impressão de jornais   11     
 Impressão de jornais, revistas e livros   11     

 9) Extração de minerais não-metálicos 56   2,8% 60   2,8% 7,1% 
 Extração de pedra, areia e argila   43     
 Extração de minerais não-metálicos diversos   17   

10) Fabricação de produtos químicos 68   3,4% 59   2,8% -13,2% 
 Fabricação de produtos químicos diversos   10     
 Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos   9     
 Fabricação de produtos de limpeza e polimento   7     
 Fabricação de fertilizantes   6     
 Fabricação de materiais p/ uso médico-odontológico   6     

11) Outras divisões 350   17,5% 348   16,3% -0,6% 
Total 1.998   100,0% 2.131   100,0% 6,7%

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

São Carlos
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Na Região de Governo de São João da Boa Vis-
ta59, em 2004, no grupo das micro e pequenas 
empresas (MPEs), existiam 11.820 estabeleci-
mentos no comércio, 4.632 no setor de servi-
ços e 2.734 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas 
foram: o varejo do vestuário (11,2%); os mi-
nimercados e mercearias (7,6%) e o varejo 
de materiais de construção (5,9%). 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 52,5%); as livrarias, papelarias e bancas de 
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jornal (aumento de 45,4%) e o comércio de 
autopeças (aumento de 42%)

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e 
alimentação (40,1%), com destaque para lan-
chonetes e similares; os serviços prestados 
às empresas (21,5%) e o transporte terrestre 
(15,8%), 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: o alu-
guel de veículos, máquinas e equipamentos 
(aumento de 103%); as atividades auxiliares da 
intermediação financeira (aumento de 79,5%) 
e o transporte terrestre (aumento de 68%).

59 A Região de Governo de São João da Boa Vista é composta pelos seguintes municípios: Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, 
Espírito Santo do Pinhal, Itobi, Mococa, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião 
da Grama, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul.

SÃO JOÃO DA 
BOA VISTA
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a  indústria da constru-
ção (21,9%), com destaque para o segmento 
de edificações; produtos de minerais não-me-
tálicos (16%), com destaque para fabricação 
de cerâmica para construção civil e a indústria 
de alimentos e bebidas (14,3%), com desta-
que para a 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 fabricação de máquinas 
e equipamentos (aumento de 28,7%); edição 
e gráfica (aumento de 23,7%) e a indústria de 
confecções (aumento de 11,8%).

São João da Boa Vista

Distribuição das MPEs do comércio na R.G. de São João de Boa Vista,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Varejo do vestuário 1.087   10,9% 1.327   11,2% 22,1% 

 2) Minimercados e mercearias 944   9,5% 894   7,6% -5,3% 

 3) Varejo de materiais de construção 545   5,5% 702   5,9% 28,8% 

 4) Comércio de autopeças 433   4,3% 615   5,2% 42,0% 

 5) Varejo de bebidas 505   5,1% 554   4,7% 9,7% 

 6) Farmácias e perfumarias 379   3,8% 459   3,9% 21,1% 

 7) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 302   3,0% 385   3,3% 27,5% 

 8) Varejo de materiais e equips.  238   2,4% 363   3,1% 52,5% 
  de escritório e informática 

 9) Livrarias, papelarias e bancas de jornal 216   2,2% 314   2,7% 45,4% 

10) Açougues 308   3,1% 296   2,5% -3,9% 

11) Outras classes 5.014   50,3% 5.911   50,0% 17,9% 

Total 9.971   100,0% 11.820   100,0% 18,5% 

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 São João da Boa Vista,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

1) Alojamento e alimentação 1.472   41,0% 1.859   40,1% 26,3%
 Lanchonetes e similares   1.309 
 Restaurantes   337
 Hotéis e pousadas   69
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   57
 Fornecimento de comida preparada   56

 2) Serviços prestados às empresas 848   23,6% 995   21,5% 17,3%
 Serviços diversos prestados às empresas   474
 Contabilidade e auditoria   152
 Atividades jurídicas   76
 Arquitetura e engenharia   74
 Assessoria em gestão empresarial   66

 3) Transporte terrestre 437   12,2% 734   15,8% 68,0%
 Transporte rodoviário de cargas   505
 Transporte rodoviário não-urbano   136
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   52
 Transporte rodoviário urbano   33
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   5

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 252   7,0% 325   7,0% 29,0%
 Academias de ginástica   113
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   86
 Atividades de rádio   46
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   21
 Atividades teatrais, musicais e literárias   16

 5) Serviços pessoais 185   5,2% 165   3,6% -10,8%
 Serviços pessoais diversos   96
 Atividades funerárias   30
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   18
 Lavanderias e tinturarias   14
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   7 

 6) Atividades imobiliárias 119   3,3% 140   3,0% 17,6%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   92
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   23
 Administradoras de imóveis   20
 Corretagem e avaliação de imóveis   5

 7) Agências de viagens e movim. de cargas 79   2,2% 126   2,7% 59,5%
 Armazenamento e depósito de cargas   57
 Agências de viagem   39
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   24
 Organização dos transportes de cargas   3
 Carga e descarga   3

 8) Informática 84   2,3% 110   2,4% 31,0%
 Serviços diversos de informática   26
 Consultoria em hardware   26
 Processamento de dados   20
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   20
 Softwares sob encomenda   15

 9) Ativs. auxs. da intermediação financeira 39   1,1% 70   1,5% 79,5%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   54
 Serviços diversos de intermediação financeira   12
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   4

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 33   0,9% 67   1,4% 103,0%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   32
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   15
 Aluguel de automóveis   6
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   6
 Aluguel de máquinas e equips. para escritório   5

11) Outras divisões 41   1,1% 41   0,9% 0,0%
Total 3.589   100,0% 4.632   100,0% 29,1%

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

São João da Boa Vista
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Distribuição das MPEs da indústria da R.G. de São João da Boa Vista,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

1) Construção 601   22,8% 600   21,9% -0,2% 
 Edificações   447     
 Obras especializadas   60     
 Sondagens e fundações destinadas à construção   21     
 Obras de acabamento   19     
 Grandes movimentações de terra   14     

 2) Produtos de minerais não-metálicos 474   18,0% 437   16,0% -7,8% 
 Fabricação de cerâmica para construção civil   268     
 Fabricação de artefatos de cimento   98     
 Fabricação de produtos cerâmicos diversos   30     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   19     
 Britamento e aparelhamento de pedras   19     

 3) Fabricação de alimentos e bebidas 362   13,7% 391   14,3% 8,0% 
 Fabricação de produtos de padaria   109     
 Torrefação e moagem de café   58     
 Fabricação de sorvetes   39     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   27     
 Fabricação de produtos do laticínio   23     

 4) Confecção de artigos do vestuário 212   8,1% 237   8,7% 11,8% 
 Confecção de artigos femininos, mascs. e infantis   184     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   36     
 Fabricação de acessórios do vestuário   9     
 Confecção de roupas profissionais   6     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   2     

 5) Fabricação de produtos de metal 174   6,6% 190   6,9% 9,2% 
 Fabricação de artigos de serralheria   67     
 Fabricação de esquadrias de metal   43     
 Fabricação de produtos diversos de metal   22     
 Fabricação de estruturas metálicas   14     
 Tratamento de metais - p. ex. usinagem e galvaniz.   11     

 6) Extração de minerais não-metálicos 143   5,4% 147   5,4% 2,8% 
 Extração de pedra, areia e argila   139     
 Extração de minerais não-metálicos diversos   7     
 Extração e refino de sal marinho e sal-gema   1    

 7) Fabricação de móveis e inds. diversas 129   4,9% 144   5,3% 11,6% 
 Fabricação de móveis de madeira   84     
 Fabricação de produtos diversos   28     
 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras   8     
 Fabricação de artefatos de caça, pesca e esporte   6     
 Fabricação de móveis de metal   4     

 8) Edição e gráfica 97   3,7% 120   4,4% 23,7% 
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl. e coml.   29     
 Edição e impressão de jornais   26     
 Execução de serviços gráficos diversos   22     
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   21     
 Edição de livros, revistas e jornais   15     

 9) Fabricação de máquinas e equipamentos 87   3,3% 112   4,1% 28,7% 
 Máquinas e equipamentos para agricultura   46     
 Fabricação de máquinas e eqptos. de uso geral   21     
 Máquinas para indústrias diversas   10     
 Fabricação de máquinas para a ind. de alimentos   6     
 Máquinas de refrigeração e ventilação industrial   5     

10) Fabricação de produtos de madeira 79   3,0% 64   2,3% -19,0% 
 Fabricação de esquadrias de madeira   25     
 Fabricação de artefatos diversos de madeira   17     
 Desdobramento de madeira (serrarias)   17     
 Fabricação de embalagens de madeira   5     

11) Outras divisões 275   10,4% 292   10,7% 6,2% 
Total 2.633   100,0% 2.734   100,0% 3,8% 

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

São João da Boa Vista
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Na Região de Governo de São Joaquim da Bar-
ra60, em 2004, no grupo das micro e pequenas 
empresas (MPEs), existiam 3.804 estabeleci-
mentos no comércio, 1.485 no setor de servi-
ços e 457 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas 
foram: o varejo do vestuário (11,9%); os mi-
nimercados e mercearias (10,4%) e o varejo 
de bebidas (7,8%). Entre os segmentos do 
comércio que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimen-
tos, no período entre 2000 e 2004, destacam-
se: as quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 
(aumento de 131,9%); o varejo de materiais e 
equipamentos para escritório e informática 

�.�� - São Joaquim da Barra

(aumento de 118%) e o varejo de materiais de 
construção (aumento de 64,2%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e 
alimentação (37%), com destaque para lancho-
netes e similares; o transporte terrestre (28,8%), 
com destaque para transporte rodoviário de 
cargas e os serviços prestados às empresas 
(16,5%). 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 aluguel de 
veículos, máquinas e equipamentos (aumento 
de 118,2%); o transporte terrestre (aumento 
de 73,3%) e as atividades de informática (au-
mento de 68,8%).

60 A Região de Governo de São Joaquim da Barra é composta pelos seguintes municípios: Ipiã, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Sales de Oliveira e São 
Joaquim da Barra.

SÃO JOAQUIM 
DA BARRA
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a  indústria da cons-
trução (19%), com destaque para o segmento 
de edificações; a indústria de alimentos e be-
bidas (12,3%), com destaque para a fabricação 
de produtos do laticínio e a indústria de couros 
e calçados (9,6%), com destaque para a fabri-
cação de calçados de couro. 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 máquinas e equipamentos (au-
mento de 260%); a indústria de alimentos e 
bebidas (aumento de 21,7%) e edição e gráfica 
(aumento de 21,7%).

São Joaquim da Barra

Distribuição das MPEs do comércio na R.G. de São Joaquim da Barra,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Varejo do vestuário 326   11,7% 453   11,9% 39,0% 

 2) Minimercados e mercearias 328   11,7% 397   10,4% 21,0% 

 3) Varejo de bebidas 238   8,5% 297   7,8% 24,8% 

 4) Varejo de materiais de construção 173   6,2% 284   7,5% 64,2% 

 5) Comércio de autopeças 144   5,1% 183   4,8% 27,1% 

 6) Farmácias e perfumarias 100   3,6% 135   3,5% 35,0% 

 7) Varejo de materiais e equips. 61   2,2% 133   3,5% 118,0% 
  de escritório e informática 

 8) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 47   1,7% 109   2,9% 131,9% 

 9) Varejo de tecidos e artigos de armarinho 69   2,5% 91   2,4% 31,9% 

10) Livrarias, papelarias e bancas de jornal 57   2,0% 85   2,2% 49,1% 

11) Outras classes 1.255   44,9% 1.637   43,0% 30,4% 

Total 2.798   100,0% 3.804   100,0% 36,0%

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 São Joaquim da Barra,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

1) Alojamento e alimentação 459   41,6% 550   37,0% 19,8%
 Lanchonetes e similares   384
 Restaurantes   126
 Hotéis e pousadas   16
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   11
 Fornecimento de comida preparada   9

 2) Transporte terrestre 247   22,4% 428   28,8% 73,3%
 Transporte rodoviário de cargas   325
 Transporte rodoviário não-urbano   70
 Transporte rodoviário urbano   16
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   13
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   4

 3) Serviços prestados às empresas 210   19,0% 245   16,5% 16,7%
 Serviços diversos prestados às empresas   99
 Contabilidade e auditoria   38
 Atividades jurídicas   33
 Arquitetura e engenharia   18
 Publicidade   18

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 52   4,7% 78   5,3% 50,0%
 Academias de ginástica   26
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   17
 Atividades de rádio   17
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   8
 Atividades teatrais, musicais e literárias   5

 5) Agências de viagens e movim. de cargas 33   3,0% 41   2,8% 24,2%
 Armazenamento e depósito de cargas   16
 Agências de viagem   9
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   6
 Organização dos transportes de cargas   5
 Carga e descarga   5

 6) Atividades imobiliárias 23   2,1% 31   2,1% 34,8%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   19
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   8
 Administradoras de imóveis   4

 7) Serviços pessoais 23   2,1% 28   1,9% 21,7%
 Serviços pessoais diversos   20
 Atividades funerárias   4
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   3
 Lavanderias e tinturarias   1

 8) Informática 16   1,5% 27   1,8% 68,8%
 Serviços diversos de informática   7
 Softwares sob encomenda   6
 Processamento de dados   6
 Consultoria em hardware   5
 Desenvolvimento de softwares prontos para uso   2

 9) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 11   1,0% 24   1,6% 118,2%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   7
 Aluguel de ônibus, trailers, reboques e contêineres   6
 Aluguel de automóveis   4
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   4
 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas   3

10) Ativs. auxs. da intermediação financeira 12   1,1% 17   1,1% 41,7%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   12
 Serviços diversos de intermediação financeira   3
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   2

11) Outras divisões 17   1,5% 16   1,1% -5,9%
Total 1.103   100,0% 1.485   100,0% 34,6%

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

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

1) Construção 84   20,1% 87   19,0% 3,6% 
 Edificações   58     
 Montagem - instalações inds e estruturas metálicas   10     
 Obras de acabamento   6     
 Obras especializadas   5     
 Instalações elétricas   4     

 2) Fabricação de alimentos e bebidas 46   11,0% 56   12,3% 21,7% 
 Fabricação de produtos do laticínio   7     
 Fabricação de sorvetes   7     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   6     
 Fabricação de rações para animais   5     
 Fabricação de produtos de padaria   5     

 3) Indústria de couros e calçados 38   9,1% 44   9,6% 15,8% 
 Fabricação de calçados de couro   36     
 Curtimento e preparação do couro   5     
 Fabric. de calçados de fibras e borracha e madeira   1     
 Fabricação de malas, bolsas e valises   1     
 Fabricação de artefatos diversos de couro   1     

 4) Fabricação de produtos de metal 36   8,6% 42   9,2% 16,7% 
 Fabricação de artigos de serralheria   15     
 Fabricação de esquadrias de metal   11     
 Artigos de funilaria e metal para uso doméstico   6     
 Fabricação de produtos diversos de metal   2     
 Fabricação de obras de caldeiraria pesada   2     

 5) Fabricação de móveis e inds. diversas 35   8,4% 39   8,5% 11,4% 
 Fabricação de móveis de madeira   33     
 Fabricação de produtos diversos   3     
 Fabricação de móveis de metal   1     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   1     
 Fabricação de canetas, lápis e fitas impressoras   1     

 6) Confecção de artigos do vestuário 33   7,9% 34   7,4% 3,0% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   27     
 Confecção de roupas profissionais   6     
 Fabricação de acessórios do vestuário   1   

 7) Fabricação de produtos de madeira 28   6,7% 30   6,6% 7,1% 
 Fabricação de esquadrias de madeira   15     
 Fabricação de artefatos diversos de madeira   13     
 Desdobramento de madeira (serrarias)   2  

 8) Edição e gráfica 23   5,5% 28   6,1% 21,7% 
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl. e coml.   10     
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   6     
 Execução de serviços gráficos diversos   4     
 Edição e impressão de jornais   4     
 Edição de livros, revistas e jornais   2     

 9) Produtos de minerais não-metálicos 17   4,1% 18   3,9% 5,9% 
 Fabricação de artefatos de cimento   12     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   4     
 Britamento e aparelhamento de pedras   2   

10) Fabricação de máquinas e equipamentos 5   1,2% 18   3,9% 260,0% 
 Fabricação de máquinas e equips. de uso geral   7     
 Máquinas e equipamentos para agricultura   7     
 Manutenção de tratores e máqs. p/ agricultura   2     
 Máquinas para indústrias diversas   1     
 Manutenção de máquinas para usos diversos   1     

11) Outras divisões 72   17,3% 61   13,3% -15,3% 
Total 417   100,0% 457   100,0% 9,6%

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

São Joaquim da Barra
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Na Região de Governo de São José do Rio Pre-
to61, em 2004, no grupo das micro e pequenas 
empresas (MPEs), existiam 21.699 estabeleci-
mentos no comércio, 8.522 no setor de servi-
ços e 4.819 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas foram: 
o varejo do vestuário (8,9%); os minimercados 
e mercearias (7,9%) e o varejo de materiais de 
construção (6,6%). Entre os segmentos do co-
mércio que apresentaram maior taxa de cres-
cimento no número de estabelecimentos, no 
período entre 2000 e 2004, destacam-se: o va-
rejo de materiais e equipamentos para escritó-
rio e informática (aumento de 67,6%); o varejo 
do vestuário (aumento de 45%) e as farmácias 

�.�8 - São José do Rio Preto

e perfumarias (aumento de 44%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e ali-
mentação (32,6%), com destaque para lancho-
netes e similares; os serviços prestados às em-
presas (26,1%) e o transporte terrestre (15,1%), 
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 aluguel de 
veículos, máquinas e equipamentos (aumento 
de 89,5%); o transporte terrestre (aumento de 
63,5%) e as agências de viagem e movimenta-
ção de cargas (aumento de 63,4%).

61 A Região de Governo de São José do Rio Preto é composta pelos seguintes municípios: Adolfo, Bady Bassitt, Bálsamo, Cedral, Guapiaçu, Ibirá, Icém, Jaci, 
José Bonifácio, Mendonça, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Neves Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova Granada, Onda Verde, Orindiúva, Pales-
tina, Paulo de Faria, Planalto, Poloni, Potirendaba, São José do Rio Preto, Tanabi, Uchôa e União Paulista.

SÃO JOSÉ DO  
RIO PRETO
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a  indústria da cons-
trução (20,3%), com destaque para o seg-
mento de edificações; a indústria de confec-
ções (15,8%), com destaque para confecções 
de artigos femininos, masculinos e infantis e 
a fabricação de móveis e indústrias diversas 
(13,6%), com destaque para a fabricação de 

móveis de madeira. Entre as divisões da in-
dústria que apresentaram maior taxa de cres-
cimento no número de estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destacam-se: 
artefatos de borracha e plástico (aumento de 
54,3%); fabricação de produtos químicos (au-
mento de 29%) e a indústria de confecções 
(aumento de 28,5%).

São José do Rio Preto

Distribuição das MPEs do comércio na R.G. de São José do Rio Preto,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Varejo do vestuário 1.328   8,1% 1.926   8,9% 45,0% 

 2) Minimercados e mercearias 1.656   10,1% 1.705   7,9% 3,0% 

 3) Varejo de materiais de construção 1.075   6,6% 1.422   6,6% 32,3% 

 4) Comércio de autopeças 966   5,9% 1.267   5,8% 31,2% 

 5) Farmácias e perfumarias 723   4,4% 1.041   4,8% 44,0% 

 6) Representantes comerciais de  676   4,1% 961   4,4% 42,2% 
  produtos diversos

 7) Varejo de materiais e equips. 491   3,0% 823   3,8% 67,6% 
  de escritório e informática 

 8) Varejo de bebidas 557   3,4% 705   3,2% 26,6% 

 9) Açougues 603   3,7% 696   3,2% 15,4% 

10) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 487   3,0% 659   3,0% 35,3% 

11) Outras classes 7.837   47,8% 10.494   48,4% 33,9% 

Total 16.399   100,0% 21.699   100,0% 32,3% 

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 São José do Rio Preto,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

1) Alojamento e alimentação 1.966   32,6% 2.774   32,6% 41,1%
 Lanchonetes e similares   1.931
 Restaurantes   538
 Hotéis e pousadas   107
 Fornecimento de comida preparada   89
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   50

 2) Serviços prestados às empresas 1.744   28,9% 2.222   26,1% 27,4%
 Serviços diversos prestados às empresas   1.222
 Contabilidade e auditoria   170
 Assessoria em gestão empresarial   167
 Atividades jurídicas   166
 Arquitetura e engenharia   166

 3) Transporte terrestre 787   13,0% 1.287   15,1% 63,5%
 Transporte rodoviário de cargas   1.063
 Transporte rodoviário não-urbano   82
 Táxis,transp. escolar  e serviços de excursão   82
 Transporte rodoviário urbano   43
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   17

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 316   5,2% 446   5,2% 41,1%
 Academias de ginástica   146
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   126
 Atividades de rádio   46
 Atividades teatrais, musicais e literárias   46
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   32

 5) Serviços pessoais 313   5,2% 376   4,4% 20,1%
 Serviços pessoais diversos   238
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   42
 Atividades funerárias   40
 Lavanderias e tinturarias   31
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   25

 6) Informática 190   3,1% 345   4,0% 81,6%
 Processamento de dados   103
 Serviços diversos de informática   80
 Consultoria em hardware   48
 Softwares sob encomenda   46
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   45

 7) Atividades imobiliárias 204   3,4% 316   3,7% 54,9%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   187
 Administradoras de imóveis   74
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   36
 Corretagem e avaliação de imóveis   19

 8) Agências de viagens e movim. de cargas 172   2,8% 281   3,3% 63,4%
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   125
 Agências de viagem   101
 Armazenamento e depósito de cargas   35
 Organização dos transportes de cargas   13
 Carga e descarga   6

 9) Ativs. auxs. da intermediação financeira 174   2,9% 201   2,4% 15,5%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   183
 Serviços diversos de intermediação financeira   16
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   2

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 95   1,6% 180   2,1% 89,5%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   93
 Aluguel de automóveis   33
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   30
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   10
 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas   8 

11) Outras divisões 77   1,3% 94   1,1% 22,1%
Total 6.038   100,0% 8.522   100,0% 41,1%

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

São José do Rio Preto
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Distribuição das MPEs da indústria da R.G. de São José do Rio Preto,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Construção 797   19,7% 976   20,3% 22,5% 
 Edificações   655     
 Obras especializadas   72     
 Obras viárias   46     
 Obras de acabamento   46     
 Sondagens e fundações destinadas à construção   32     

 2) Confecção de artigos do vestuário 593   14,6% 762   15,8% 28,5% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   555     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   120     
 Fabricação de acessórios do vestuário   63     
 Confecção de roupas profissionais   22     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   2     

 3) Fabricação de móveis e inds. diversas 578   14,3% 656   13,6% 13,5% 
 Fabricação de móveis de madeira   376     
 Lapidação de pedras preciosas e artefs de joalheria   88     
 Fabricação de produtos diversos   65     
 Fabricação de móveis de metal   59     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   32     

 4) Fabricação de alimentos e bebidas 571   14,1% 548   11,4% -4,0% 
 Fabricação de produtos de padaria   156     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   62     
 Beneficiamento de arroz e prod. de seus derivados   55     
 Fabricação de sorvetes   41     
 Torrefação e moagem de café   32     

 5) Fabricação de produtos de metal 390   9,6% 471   9,8% 20,8% 
 Fabricação de esquadrias de metal   145     
 Fabricação de artigos de serralheria   128     
 Fabricação de produtos diversos de metal   81     
 Fabricação de estruturas metálicas   40     
 Tratamento de metais - p. ex. usinagem e galvaniz.   23     

 6) Edição e gráfica 179   4,4% 237   4,9% 32,4% 
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl. e coml.   68     
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   64     
 Execução de serviços gráficos diversos   41     
 Edição e impressão de jornais   23     
 Edição de livros, revistas e jornais   22     

 7) Produtos de minerais não-metálicos 174   4,3% 196   4,1% 12,6% 
 Fabricação de artefatos de cimento   109     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   38     
 Britamento e aparelhamento de pedras   15     
 Fabricação de produtos cerâmicos diversos   10     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   8     

 8) Artefatos de borracha e plástico 92   2,3% 142   2,9% 54,3% 
 Fabricação de artefatos de plástico   59     
 Fabricação de artefatos de borracha   34     
 Fabricação de embalagens de plástico   28     
 Recondicionamento de pneumáticos   12     
 Fabric. de laminados planos e tubulares de plástico   8     

 9) Fabricação de produtos químicos 100   2,5% 129   2,7% 29,0% 
 Fabricação de produtos químicos diversos   25     
 Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes   17     
 Fabricação de produtos de limpeza e polimento   15     
 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas   15     
 Fabricação de medicamentos para uso humano   10     

10) Fabricação de máquinas e equipamentos 105   2,6% 121   2,5% 15,2% 
 Fabricação de máquinas e equips. de uso geral   20     
 Fabricação de máquinas-ferramenta   18     
 Máquinas e equipamentos para agricultura   16     
 Máquinas para indústrias diversas   14     
 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos diversos   11     

11) Outras divisões 474   11,7% 581   12,1% 22,6% 
Total 4.053   100,0% 4.819   100,0% 18,9%

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

São José do Rio Preto
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Na Região de Governo de São José dos Cam-
pos62, em 2004, no grupo das micro e peque-
nas empresas (MPEs), existiam 17.202 estabe-
lecimentos no comércio, 10.193 no setor de 
serviços e 3.019 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas foram: 
o varejo do vestuário (8,5%); o varejo de materiais 
de construção (8,1%) e os minimercados e mer-
cearias (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 para escritório e informática 
(aumento de 67,8%); livrarias, papelarias e ban-
cas de jornal (aumento de 48,3%) e o varejo de 
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materiais de construção (aumento de 30,1%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: os serviços pres-
tados às empresas (34%); alojamento e alimen-
tação (26,6%), com destaque para lanchonetes 
e similares e o transporte terrestre (10,6%), com 
destaque para transporte rodoviário de cargas. 
Entre as divisões do setor de serviços que apre-
sentaram maior taxa de crescimento no núme-
ro de estabelecimentos, no período entre 2000 
e 2004, destacam-se: o aluguel de veículos, má-
quinas e equipamentos (aumento de 81,2%); as 
atividades de informática (aumento de 66,7%) e 
as atividades recreativas, culturais e desportivas 
(aumento de 44,2%).

62 A Região de Governo de São José dos Campos é composta pelos seguintes municípios: Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Parai-
buna, Santa Branca e São José  dos Campos.

SÃO JOSÉ  
DOS CAMPOS
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a  indústria da cons-
trução (35,2%), com destaque para o segmen-
to de edificações; a fabricação de produtos de 
metal (9,2%), com destaque para tratamento 
de metais (p.ex.: usinagem e galvanização) e a 
indústria de alimentos e bebidas (6,8%), com 
destaque para a fabricação de produtos de pa-

daria. 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: fabricação de má-
quinas e equipamentos (aumento de 59,2%); 
fabricação de produtos químicos (aumento 
de 31,3%) e a fabricação de produtos de metal 
(aumento de 18,2%).

São José dos Campos

Distribuição das MPEs do comércio na R.G. de São José dos Campos,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Varejo do vestuário 1.154   8,1% 1.464   8,5% 26,9% 

 2) Varejo de materiais de construção 1.069   7,5% 1.391   8,1% 30,1% 

 3) Minimercados e mercearias 1.259   8,8% 1.225   7,1% -2,7% 

 4) Comércio de autopeças 653   4,6% 884   5,1% 35,4% 

 5) Varejo de materiais e equips. 466   3,3% 782   4,5% 67,8% 
  de escritório e informática 

 6) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 619   4,3% 726   4,2% 17,3% 

 7) Farmácias e perfumarias 490   3,4% 628   3,7% 28,2% 

 8) Livrarias, papelarias e bancas de jornal 356   2,5% 528   3,1% 48,3% 

 9) Varejo de tecidos e artigos de armarinho 494   3,5% 485   2,8% -1,8% 

10) Manutenção e reparação de veículos 424   3,0% 443   2,6% 4,5% 

11) Outras classes 7.324   51,2% 8.646   50,3% 18,1% 

Total 14.308   100,0% 17.202   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 São José dos Campos,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

1) Serviços prestados às empresas 2.779   35,1% 3.462   34,0% 24,6%
 Serviços diversos prestados às empresas   1.958
 Arquitetura e engenharia   381
 Assessoria em gestão empresarial   279
 Contabilidade e auditoria   235
 Publicidade   156

 2) Alojamento e alimentação 2.220   28,1% 2.708   26,6% 22,0%
 Lanchonetes e similares   1.604
 Restaurantes   614
 Fornecimento de comida preparada   186
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   99
 Hotéis e pousadas   85

 3) Transporte terrestre 800   10,1% 1.085   10,6% 35,6%
 Transporte rodoviário de cargas   748
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   115
 Transporte rodoviário urbano   95
 Transporte rodoviário não-urbano   88
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   25

 4) Informática 507   6,4% 845   8,3% 66,7%
 Serviços diversos de informática   223
 Processamento de dados   203
 Softwares sob encomenda   176
 Consultoria em hardware   118
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   68

 5) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 378   4,8% 545   5,3% 44,2%
 Academias de ginástica   180
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   166
 Atividades teatrais, musicais e literárias   70
 Atividades de rádio   31
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   28

 6) Atividades imobiliárias 281   3,6% 403   4,0% 43,4%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   167
 Administradoras de imóveis   122
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   87
 Corretagem e avaliação de imóveis   27

 7) Serviços pessoais 347   4,4% 348   3,4% 0,3%
 Serviços pessoais diversos   194
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   71
 Lavanderias e tinturarias   34
 Atividades funerárias   26
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   23

 8) Agências de viagens e movim. de cargas 193   2,4% 250   2,5% 29,5%
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   84
 Agências de viagem   80
 Armazenamento e depósito de cargas   34
 Organização dos transportes de cargas   21
 Carga e descarga   14

 9) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 117   1,5% 212   2,1% 81,2%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   78
 Aluguel de automóveis   42
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   41
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   32
 Aluguel de máquinas e equips. para escritório   16

10) Ativs. auxs. da intermediação financeira 175   2,2% 204   2,0% 16,6%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   172
 Serviços diversos de intermediação financeira   25
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   6
 Administração de mercados bursáteis   1

11) Outras divisões 110   1,4% 131   1,3% 19,1%
Total 7.907   100,0% 10.193   100,0% 28,9%

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

São José dos Campos
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Distribuição das MPEs da indústria da R.G. de São José dos Campos,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

1) Construção 912   35,5% 1.063   35,2% 16,6% 
 Edificações   441     
 Obras de acabamento   156     
 Obras especializadas   135     
 Obras viárias   86     
 Instalações elétricas   57     

 2) Fabricação de produtos de metal 236   9,2% 279   9,2% 18,2% 
 Tratamento de metais - p. ex. usinagem e galvaniz.   76     
 Fabricação de artigos de serralheria   65     
 Fabricação de produtos diversos de metal   52     
 Fabricação de esquadrias de metal   28     
 Fabricação de artefatos trefilados   14     

 3) Fabricação de alimentos e bebidas 177   6,9% 206   6,8% 16,4% 
 Fabricação de produtos de padaria   78     
 Fabricação de produtos do laticínio   20     
 Fabricação de sorvetes   20     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   18     
 Fabricação de aguardente e outros destilados   12     

 4) Confecção de artigos do vestuário 163   6,3% 189   6,3% 16,0% 
 Confecção de artigos femininos, mascs. e infantis   129     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   27     
 Confecção de roupas profissionais   14     
 Fabricação de acessórios do vestuário   14     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   5     

 5) Edição e gráfica 163   6,3% 183   6,1% 12,3% 
 Execução de serviços gráficos diversos   43     
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   41     
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl. e coml.   39     
 Edição e impressão de jornais   24     
 Edição de livros, revistas e jornais   18     

 6) Produtos de minerais não-metálicos 157   6,1% 165   5,5% 5,1% 
 Fabricação de artefatos de cimento   94     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   40     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   12     
 Britamento e aparelhamento de pedras   8     
 Fabricação de vidro plano e de segurada   5     

 7) Fabricação de máquinas e equipamentos 103   4,0% 164   5,4% 59,2% 
 Fabricação de máquinas e equips. de uso geral   49     
 Máquinas para indústrias diversas   26     
 Fabricação de máquinas-ferramenta   16     
 Manutenção de máquinas para usos diversos   13     
 Manutenção de máqs. p/ indústrias diversas   12     

 8) Fabricação de produtos químicos 83   3,2% 109   3,6% 31,3% 
 Fabricação de produtos químicos diversos   27     
 Fabricação de produtos de limpeza e polimento   10     
 Fabricação de produtos inorgânicos diversos   8     
 Fabricação de gases industriais   7     
 Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos   7     

 9) Fabricação de móveis e inds. diversas 94   3,7% 103   3,4% 9,6% 
 Fabricação de móveis de madeira   62     
 Fabricação de produtos diversos   25     
 Fabricação de móveis de metal   5     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   4     
 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos   2     

10) Extração de minerais não-metálicos 89   3,5% 94   3,1% 5,6% 
 Extração de pedra, areia e argila   85     
 Extração de minerais não-metálicos diversos   7     
 Extração de minerais p/ fabricar adubo e fertilizantes   2  

11) Outras divisões 391   15,2% 464   15,4% 18,7% 
Total 2.568   100,0% 3.019   100,0% 17,6%

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

São José dos Campos
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Na Região de Governo de Sorocaba63, em 
2004, no grupo das micro e pequenas empre-
sas (MPEs), existiam 26.996 estabelecimentos 
no comércio, 12.990 no setor de serviços e 
5.390 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas 
foram: o varejo do vestuário (9,3%); os mini-
mercados e mercearias (8,8%) e o varejo de 
materiais de construção (8,5%). 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: o varejo de materiais e equipamen-
tos para escritório e informática (aumento de 
73,1%); o comércio de autopeças (aumento de 
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57,8%) e o varejo de móveis e artigos de ilumi-
nação (aumento de 55,4%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e 
alimentação (33,9%), com destaque para lan-
chonetes e similares; os serviços prestados às 
empresas (28,8%) e o transporte terrestre (11%), 
com destaque para o 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 aluguel de 
veículos, máquinas e equipamentos (aumento 
de 108,6%); as atividades de informática (au-
mento de 99,7%) e as atividades auxiliares da 
intermediação financeira (aumento de 56,5%).

63 A Região de Governo de Sorocaba é composta pelos seguintes municípios: Araçoiaba da Serra, Ibiúna, Itu, Iperó, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Porto 
Feliz, Salto, Salto de Pirapora, São Roque, Sorocaba, Tapiraí, Tietê e Votorantim.

SOROCABA
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a  indústria da cons-
trução (19,4%), com destaque para o segmen-
to de edificações; a fabricação de produtos de 
metal (11,6%), com destaque para o tratamen-
to de metais (p.ex.: usinagem e galvanização) e 
a indústria de confecções (10,6%), com desta-
que para confecção de artigos femininos, mas-

culinos e infantis. 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 máquinas e equipamentos (aumento de 
44,4%); a indústria de alimentos e bebidas (au-
mento de 28,9%) e a indústria de confecções 
(aumento de 26,8%).

Sorocaba

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Varejo do vestuário 1.937   9,0% 2.520   9,3% 30,1% 

 2) Minimercados e mercearias 2.143   9,9% 2.368   8,8% 10,5% 

 3) Varejo de materiais de construção 1.505   7,0% 2.282   8,5% 51,6% 

 4) Comércio de autopeças 858   4,0% 1.354   5,0% 57,8% 

 5) Varejo de materiais e equips. 607   2,8% 1.051   3,9% 73,1% 
  de escritório e informática 

 6) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 924   4,3% 1.017   3,8% 10,1% 

 7) Farmácias e perfumarias 715   3,3% 974   3,6% 36,2% 

 8) Varejo de bebidas 761   3,5% 860   3,2% 13,0% 

 9) Livrarias, papelarias e bancas de jornal 515   2,4% 753   2,8% 46,2% 

10) Varejo de móveis e artigos de iluminação 410   1,9% 637   2,4% 55,4% 

11) Outras classes 11.182   51,9% 13.180   48,8% 17,9% 

Total 21.557   100,0% 26.996   100,0% 25,2% 

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 Sorocaba,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

1) Alojamento e alimentação 3.580   37,5% 4.410   33,9% 23,2%
 Lanchonetes e similares   2.828
 Restaurantes   899
 Fornecimento de comida preparada   241
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   179
 Hotéis e pousadas   128

 2) Serviços prestados às empresas 2.728   28,6% 3.743   28,8% 37,2%
 Serviços diversos prestados às empresas   1.901
 Arquitetura e engenharia   371
 Contabilidade e auditoria   332
 Assessoria em gestão empresarial   298
 Publicidade   232

 3) Transporte terrestre 992   10,4% 1.425   11,0% 43,6%
 Transporte rodoviário de cargas   1.053
 Transporte rodoviário não-urbano   142
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   119
 Transporte rodoviário urbano   84
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   15

 4) Informática 320   3,4% 639   4,9% 99,7%
 Consultoria em hardware   181
 Serviços diversos de informática   136
 Processamento de dados   120
 Softwares sob encomenda   77
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   72

 5) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 467   4,9% 639   4,9% 36,8%
 Academias de ginástica   231
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   196
 Atividades teatrais, musicais e literárias   58
 Atividades de rádio   41
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   29

 6) Atividades imobiliárias 379   4,0% 552   4,2% 45,6%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   320
 Administradoras de imóveis   114
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   88
 Corretagem e avaliação de imóveis   30

 7) Serviços pessoais 391   4,1% 483   3,7% 23,5%
 Serviços pessoais diversos   312
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   64
 Atividades funerárias   39
 Lavanderias e tinturarias   37
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   31

 8) Agências de viagens e movim. de cargas 255   2,7% 367   2,8% 43,9%
 Agências de viagem   131
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   130
 Armazenamento e depósito de cargas   59
 Organização dos transportes de cargas   29
 Carga e descarga   11

 9) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 152   1,6% 317   2,4% 108,6%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   124
 Aluguel de automóveis   93
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   42
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   39
 Aluguel de ônibus, trailers, reboques e contêineres   8

10) Ativs. auxs. da intermediação financeira 186   2,0% 291   2,2% 56,5%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   236
 Serviços diversos de intermediação financeira   46
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   9

11) Outras divisões 84   0,9% 124   1,0% 47,6%
Total 9.534   100,0% 12.990   100,0% 36,2%

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

Sorocaba



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 da indústria da R.G. de Sorocaba,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

1) Construção 992   21,0% 1.048   19,4% 5,6% 
 Edificações   626     
 Obras especializadas   117     
 Obras de acabamento   90     
 Instalações elétricas   40     
 Grandes movimentações de terra   36     

 2) Fabricação de produtos de metal 565   11,9% 627   11,6% 11,0% 
 Tratamento de metais - p. ex. usinagem e galvaniz.   147     
 Fabricação de artigos de serralheria   135     
 Fabricação de produtos diversos de metal   118     
 Fabricação de esquadrias de metal   91     
 Fabricação de artefatos trefilados   31     

 3) Confecção de artigos do vestuário 452   9,6% 573   10,6% 26,8% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   441     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   66     
 Fabricação de acessórios do vestuário   32     
 Confecção de roupas profissionais   22     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   12     

 4) Fabricação de alimentos e bebidas 356   7,5% 459   8,5% 28,9% 
 Fabricação de produtos de padaria   153     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   57     
 Fabricação de sorvetes   37     
 Fabricação de massas alimentícias   22     
 Fabricação de aguardente e outros destilados   19     

 5) Produtos de minerais não-metálicos 415   8,8% 387   7,2% -6,7% 
 Fabricação de artefatos de cimento   150     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   130     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   31     
 Britamento e aparelhamento de pedras   24     
 Fabricação de artigos de vidro   15     

 6) Fabricação de móveis e inds. diversas 311   6,6% 326   6,0% 4,8% 
 Fabricação de móveis de madeira   197     
 Fabricação de produtos diversos   68     
 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos   13     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   11     
 Fabricação de móveis de metal   9     

 7) Fabricação de máquinas e equipamentos 223   4,7% 322   6,0% 44,4% 
 Fabricação de máquinas e equips. de uso geral   91     
 Máquinas para indústrias diversas   63     
 Fabricação de máquinas-ferramenta   32     
 Fabricação de aparelhos eletrodomésticos diversos   14     
 Fabricação de válvulas, torneiras e registros   13     

 8) Edição e gráfica 248   5,2% 301   5,6% 21,4% 
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   86     
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl. e coml.   68     
 Execução de serviços gráficos diversos   61     
 Edição de livros, revistas e jornais   29     
 Edição e impressão de jornais   20     

 9) Artefatos de borracha e plástico 178   3,8% 211   3,9% 18,5% 
 Fabricação de artefatos de plástico   115     
 Fabricação de embalagens de plástico   38     
 Fabricação de artefatos de borracha   34     
 Recondicionamento de pneumáticos   12     
 Fabric. de laminados planos e tubulares de plástico   7     

10) Fabricação de produtos químicos 140   3,0% 184   3,4% 31,4% 
 Fabricação de produtos químicos diversos   47     
 Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos   16     
 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas   15     
 Fabricação de prods. químicos orgânicos diversos   13     
 Fabricação de fertilizantes   12     

11) Outras divisões 849   18,0% 952   17,7% 12,1% 
Total 4.729   100,0% 5.390   100,0% 14,0%

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.
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Na Região de Governo de Taubaté64, em 2004, 
no grupo das micro e pequenas empresas 
(MPEs), existiam 10.205 estabelecimentos no 
comércio, 5.139 no setor de serviços e 1.800 
na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: o varejo do vestuário (12%); o varejo de 
materiais de construção (9,3%) e os minimer-
cados e mercearias (8,1%). 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 para es-
critório e informática (aumento de 58,8%); o 
comércio de autopeças (aumento de 37,3%) e 

�.�� - Taubaté

as livrarias, papelarias e bancas de jornal (au-
mento de 36,1%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e 
alimentação (40,2%), com destaque para lan-
chonetes e restaurantes; os serviços prestados 
às empresas (27,5%) e o transporte terrestre 
(9,7%), 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: o 
aluguel de veículos, máquinas e equipamen-
tos (aumento de 67,9%); o transporte terrestre 
(aumento de 58,5%) e as atividades de infor-
mática (aumento de 55,6%).

64 A Região de Governo de Taubaté é composta pelos seguintes municípios: Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, Pindamonhangaba, Re-
denção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luiz do Paraitinga, Taubaté  e Tremembé.

TAUBATÉ
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Na indústria, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: a  indústria 
da construção (29,9%), com destaque para 
o segmento de edificações; a indústria de 
alimentos e bebidas (11,7%), com destaque 
para fabricação de produtos de padaria e a 
fabricação de produtos de metal (8,1%), com 
destaque para fabricação de artigos de ser-

ralheria. Entre as divisões da indústria que 
apresentaram maior taxa de crescimento no 
número de estabelecimentos, no período 
entre 2000 e 2004, destacam-se: a fabrica-
ção de máquinas e equipamentos (aumento 
de 57,1%); a indústria de alimentos e bebi-
das (aumento de 26,5%) e a fabricação de 
produtos de metal (aumento de 23,7%).

Taubaté

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Varejo do vestuário 957   10,7% 1.228   12,0% 28,3% 

 2) Varejo de materiais de construção 759   8,5% 950   9,3% 25,2% 

 3) Minimercados e mercearias 930   10,4% 824   8,1% -11,4% 

 4) Comércio de autopeças 303   3,4% 416   4,1% 37,3% 

 5) Varejo de materiais e equips. 240   2,7% 381   3,7% 58,8% 
  de. escritório e informática 

 6) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 395   4,4% 380   3,7% -3,8% 

 7) Farmácias e perfumarias 275   3,1% 354   3,5% 28,7% 

 8) Padarias 332   3,7% 342   3,4% 3,0% 

 9) Varejo de tecidos e artigos de armarinho 368   4,1% 322   3,2% -12,5% 

10) Livrarias, papelarias e bancas de jornal 227   2,5% 309   3,0% 36,1% 

11) Outras classes 4.153   46,5% 4.699   46,0% 13,1% 

Total 8.939   100,0% 10.205   100,0% 14,2%

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 Taubaté,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

1) Alojamento e alimentação 1.680   42,3% 2.065   40,2% 22,9%
 Lanchonetes e similares   968
 Restaurantes   649
 Pensões, campings e albergues   149
 Hotéis e pousadas   139
 Fornecimento de comida preparada   65

 2) Serviços prestados às empresas 1.046   26,3% 1.414   27,5% 35,2%
 Serviços diversos prestados às empresas   801
 Arquitetura e engenharia   178
 Contabilidade e auditoria   128
 Atividades jurídicas   70
 Assessoria em gestão empresarial   61

 3) Transporte terrestre 313   7,9% 496   9,7% 58,5%
 Transporte rodoviário de cargas   378
 Transporte rodoviário não-urbano   50
 Transporte rodoviário urbano   30
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   28
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   6

 4) Atividades imobiliárias 211   5,3% 255   5,0% 20,9%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   133
 Administradoras de imóveis   84
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   29
 Corretagem e avaliação de imóveis   9

 5) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 191   4,8% 218   4,2% 14,1%
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   71
 Academias de ginástica   71
 Atividades de rádio   19
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   19
 Atividades teatrais, musicais e literárias   17

 6) Informática 126   3,2% 196   3,8% 55,6%
 Serviços diversos de informática   88
 Consultoria em hardware   33
 Processamento de dados   29
 Softwares sob encomenda   21
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   21

 7) Serviços pessoais 150   3,8% 153   3,0% 2,0%
 Serviços pessoais diversos   90
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   22
 Atividades funerárias   19
 Lavanderias e tinturarias   11
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   11

 8) Agências de viagens e movim. de cargas 102   2,6% 132   2,6% 29,4%
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   64
 Agências de viagem   44
 Armazenamento e depósito de cargas   15
 Organização dos transportes de cargas   7
 Operações de apoio em aeroportos   2

 9) Aluguel de veículos, máqs. e equips.. 53   1,3% 89   1,7% 67,9%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   40
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   16
 Aluguel de automóveis   15
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   10
 Aluguel de máquinas e equips. para escritório   5

10) Ativs. auxs. da intermediação financeira 59   1,5% 85   1,7% 44,1%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   76
 Serviços diversos de intermediação financeira   5
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   4

11) Outras divisões 40   1,0% 36   0,7% -10,0%
Total 3.971   100,0% 5.139   100,0% 29,4%

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 Taubaté,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

1) Construção 531   31,0% 538   29,9% 1,3% 
 Edificações   375     
 Obras especializadas   61     
 Obras de acabamento   18     
 Instalações elétricas   16     
 Sondagens e fundações destinadas à construção   15     

 2) Fabricação de alimentos e bebidas 166   9,7% 210   11,7% 26,5% 
 Fabricação de produtos de padaria   73     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   27     
 Fabricação de produtos do laticínio   18     
 Fabricação de aguardente e outros destilados   15     
 Beneficiamento de arroz e prod. de seus derivados   9     

 3) Fabricação de produtos de metal 118   6,9% 146   8,1% 23,7% 
 Fabricação de artigos de serralheria   52     
 Fabricação de esquadrias de metal   29     
 Tratamento de metais - p. ex. usinagem e galvaniz.   18     
 Fabricação de produtos diversos de metal   16     
 Fabricação de estruturas metálicas   11     

 4) Confecção de artigos do vestuário 131   7,6% 133   7,4% 1,5% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   105     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   15     
 Confecção de roupas profissionais   7     
 Fabricação de acessórios do vestuário   6   

 5) Produtos de minerais não-metálicos 141   8,2% 131   7,3% -7,1% 
 Fabricação de artefatos de cimento   71     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   37     
 Britamento e aparelhamento de pedras   10     
 Fabricação de produtos cerâmicos diversos   4     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   3     

 6) Indústria têxtil 113   6,6% 106   5,9% -6,2% 
 Fabricação de tecidos de malha   46     
 Fabricação de artigos de malharia (tricotagem)   37     
 Artigos têxteis de cama e mesa (tecido de terceiros)   5     
 Acabamento em fios, tecidos e artigos têxteis   4     
 Fabricação de tecidos especiais   3     

 7) Edição e gráfica 77   4,5% 78   4,3% 1,3% 
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   21     
 Execução de serviços gráficos diversos   20     
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl. e coml.   15     
 Edição e impressão de jornais   9     
 Impressão de jornais, revistas e livros   5     

 8) Extração de minerais não-metálicos 88   5,1% 77   4,3% -12,5% 
 Extração de pedra, areia e argila   65     
 Extração de minerais não-metálicos diversos   11     
 Extração de minerais p/ fabricar adubo e fertilizantes   1  

 9) Fabricação de máquinas e equipamentos 42   2,5% 66   3,7% 57,1% 
 Fabricação de máquinas e equips. de uso geral   17     
 Manutenção de máquinas para usos diversos   8     
 Manutenção de máqs p/ indústrias diversas   5     
 Fabricação de máquinas para a ind. metalúrgica   5     
 Máquinas para indústrias diversas   5     

10) Fabricação de móveis e inds. diversas 69   4,0% 65   3,6% -5,8% 
 Fabricação de produtos diversos   30     
 Fabricação de móveis de madeira   29     
 Fabricação de móveis de metal   2     
 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras   2     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   1     

11) Outras divisões 237   13,8% 250   13,9% 5,5% 
Total 1.713   100,0% 1.800   100,0% 5,1%

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.
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Na Região de Governo de Tupã65, em 2004, no 
grupo das micro e pequenas empresas (MPEs), 
existiam 3.421 estabelecimentos no comércio, 
1.394 no setor de serviços e 632 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas 
foram: o varejo do vestuário (9,5%); os mini-
mercados e mercearias (9,2%) e o varejo de 
materiais de construção (7,4%). 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: o comércio de autopeças (aumento 
de 66,9%); varejo de móveis e artigos de ilumi-
nação (aumento de 57,1%) e o varejo de mate-

�.�� - Tupã

riais de construção (aumento de 26%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e 
alimentação (40,8%), com destaque para lan-
chonetes e similares; os serviços prestados 
às empresas (18,6%) e o transporte terrestre 
(18,4%), 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 estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destacam-se: 
seguros e previdência complementar (au-
mento de 266,7%); as atividades de informáti-
ca (aumento de 84%) e o transporte terrestre 
(aumento de 19,1%).

65 A Região de Governo de Tupã é composta pelos seguintes municípios: Bastos, Borá, Herculândia, Iacri, João Ramalho, Parapuã, Quatá, Queiroz, Quin-
tana, Rinópolis e Tupã.

TUPÃ
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Na indústria, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: a indústria 
de alimentos e bebidas (21,8%), com des-
taque para fabricação de produtos diversos 
de origem vegetal; a  indústria da constru-
ção (15,7%), com destaque para o segmento 
de edificações e a indústria de confecções 
(11,1%), com destaque para fabricação de 

artigos femininos, masculinos e infantis. En-
tre as divisões da indústria que apresenta-
ram maior taxa de crescimento no número 
de estabelecimentos, no período entre 2000 
e 2004, destacam-se: extração de minerais 
não-metálicos (aumento de 33,3%); a indús-
tria de confecções (aumento de 29,6%) e 
edição e gráfica (aumento de 23,3%).

Tupã

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Varejo do vestuário 279   9,9% 326   9,5% 16,8%

 2) Minimercados e mercearias 302   10,7% 316   9,2% 4,6%

 3) Varejo de materiais de construção 200   7,1% 252   7,4% 26,0%

 4) Comércio de autopeças 130   4,6% 217   6,3% 66,9%

 5) Farmácias e perfumarias 119   4,2% 144   4,2% 21,0%

 6) Açougues 124   4,4% 138   4,0% 11,3%

 7) Varejo de tecidos e artigos de armarinho 101   3,6% 122   3,6% 20,8%

 8) Varejo de móveis e artigos de iluminação 70   2,5% 110   3,2% 57,1%

 9) Varejo de bebidas 94   3,3% 109   3,2% 16,0%

10) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 91   3,2% 96   2,8% 5,5%

11) Outras classes 1.307   46,4% 1.591   46,5% 21,7%

Total 2.817   100,0% 3.421   100,0% 21,4%

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 Tupã,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

1) Alojamento e alimentação 509   41,2% 569   40,8% 11,8%
 Lanchonetes e similares   417
 Restaurantes   91
 Hotéis e pousadas   22
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   16
 Fornecimento de comida preparada   14

 2) Serviços prestados às empresas 256   20,7% 259   18,6% 1,2%
 Serviços diversos prestados às empresas   122
 Contabilidade e auditoria   50
 Atividades jurídicas   29
 Fotógrafos e Filmagens   18
 Assessoria em gestão empresarial   14

 3) Transporte terrestre 215   17,4% 256   18,4% 19,1%
 Transporte rodoviário de cargas   184
 Transporte rodoviário não-urbano   32
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   32
 Transporte rodoviário urbano   4
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   2

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 79   6,4% 84   6,0% 6,3%
 Academias de ginástica   41
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   23
 Atividades de rádio   9
 Atividades teatrais, musicais e literárias   3
 Distribuição de filmes e vídeos   2

 5) Serviços pessoais 52   4,2% 58   4,2% 11,5%
 Serviços pessoais diversos   31
 Atividades funerárias   17
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   8
 Lavanderias e tinturarias   1
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   1

 6) Informática 25   2,0% 46   3,3% 84,0%
 Processamento de dados   22
 Consultoria em hardware   10
 Softwares sob encomenda   5
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   5
 Serviços diversos de informática   3

 7) Agências de viagens e movim. de cargas 32   2,6% 35   2,5% 9,4%
 Agências de viagem   15
 Armazenamento e depósito de cargas   11
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   6
 Organização dos transportes de cargas   2
 Carga e descarga   1

 8) Atividades imobiliárias 29   2,3% 30   2,2% 3,4%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   12
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   9
 Administradoras de imóveis   7
 Corretagem e avaliação de imóveis   2

 9) Ativs. auxs. da intermediação financeira 26   2,1% 24   1,7% -7,7%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   20
 Serviços diversos de intermediação financeira   4

10) Seguros e previdência complementar 6   0,5% 22   1,6% 266,7%
 Seguros de vida   16
 Seguros - não-vida   4
 Planos de saúde   2

11) Outras divisões 7   0,6% 11   0,8% 57,1%
Total 1.236   100,0% 1.394   100,0% 12,8%

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

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

1) Fabricação de alimentos e bebidas 115   19,3% 138   21,8% 20,0% 
 Fabricação de produtos diversos de origem vegetal   27     
 Fabricação de produtos de padaria   24     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   14     
 Torrefação e moagem de café   9     
 Preparação de carne, banha e salsicharia   8     

 2) Construção 99   16,6% 99   15,7% 0,0% 
 Edificações   77     
 Obras de acabamento   8     
 Obras especializadas   6     
 Obras viárias   3     
 Sondagens e fundações destinadas à construção   2     

 3) Confecção de artigos do vestuário 54   9,1% 70   11,1% 29,6% 
 Confecção de artigos femininos, mascs. e infantis   44     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   18     
 Fabricação de acessórios do vestuário   8   

 4) Fabricação de móveis e inds. diversas 58   9,7% 59   9,3% 1,7% 
 Fabricação de móveis de madeira   40     
 Fabricação de produtos diversos   10     
 Fabricação de artefatos de caça, pesca e esporte   6     
 Fabricação de móveis de metal   3  

 5) Produtos de minerais não-metálicos 60   10,1% 54   8,5% -10,0% 
 Fabricação de cerâmica para construção civil   27     
 Fabricação de artefatos de cimento   20     
 Britamento e aparelhamento de pedras   3     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   2     
 Fabricação de artigos de vidro   1     

 6) Fabricação de produtos de metal 41   6,9% 42   6,6% 2,4% 
 Fabricação de artigos de serralheria   17     
 Tratamento de metais - p. ex. usinagem e galvaniz.   6     
 Fabricação de produtos diversos de metal   4     
 Fabricação de esquadrias de metal   4     
 Fabricação de estruturas metálicas   3     

 7) Edição e gráfica 30   5,0% 37   5,9% 23,3% 
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl. e coml.   10     
 Execução de serviços gráficos diversos   8     
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   8     
 Edição e impressão de jornais   7     
 Edição de livros, revistas e jornais   2     

 8) Fabricação de produtos químicos 20   3,4% 20   3,2% 0,0% 
 Fabricação de produtos de limpeza e polimento   7     
 Fabricação de produtos químicos diversos   5     
 Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes   2     
 Fabricação de explosivos   2     
 Fabricação de fertilizantes   1     

 9) Fabricação de máquinas e equipamentos 20   3,4% 19   3,0% -5,0% 
 Máquinas e equipamentos para agricultura   10     
 Fabricação de máquinas e equips. de uso geral   3     
 Manutenção de máqs p/ indústrias diversas   1     
 Fabricação de máquinas para a ind. de alimentos   1     
 Máquinas para indústrias diversas   1     

10) Extração de minerais não-metálicos 12   2,0% 16   2,5% 33,3% 
 Extração de pedra, areia e argila   16  

11) Outras divisões 86   14,5% 78   12,3% -9,3% 
Total 595   100,0% 632   100,0% 6,2%

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP.
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Na Região de Governo de Votuporangá66, em 
2004, no grupo das micro e pequenas empre-
sas (MPEs), existiam 3.750 estabelecimentos 
no comércio, 1.197 no setor de serviços e 979 
na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: os minimercados e mercearias (9,9%), o 
varejo do vestuário (9,8%); e comércio de auto-
peças (6,4%). 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 60%); as quitan-
das, avícolas, peixarias e sacolões (aumento de 
55,2%) e o varejo de materiais de construção 

�.�� - Votuporanga

(aumento de 46,1%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e 
alimentação (35,6%), com destaque para lan-
chonetes e similares; os serviços prestados 
às empresas (21,7%) e o transporte terrestre 
(15,7%), 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: o 
aluguel de veículos, máquinas e equipamen-
tos (aumento de 375%); as atividades de in-
formática (aumento de 89,5%) e o transporte 
terrestre (aumento de 82,5%).

66 A Região de Governo de Votuporanga é composta pelos seguintes municípios: Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Floreal, 
Macaubal, Magda, Monções, Nhandeara, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, Valentim Gentil e Votuporanga.

VOTUPORANGA
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a fabricação de mó-
veis e indústrias diversas (29,1%), com desta-
que para a fabricação de móveis de madeira; 
a indústria de confecções (16,5%), com desta-
que para fabricação de artigos femininos, mas-
culinos e infantis e a indústria de alimentos e 
bebidas (12,4%), com destaque para fabrica-

ção 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: 
artefatos de borracha e plástico (aumento de 
42,9%); edição e gráfica (aumento de 40%) e a 
indústria de confecções (aumento de 37,3%).

Votuporanga

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Minimercados e mercearias 377   12,8% 372   9,9% -1,3% 

 2) Varejo do vestuário 290   9,9% 369   9,8% 27,2% 

 3) Comércio de autopeças 150   5,1% 240   6,4% 60,0% 

 4) Varejo de materiais de construção 154   5,2% 225   6,0% 46,1% 

 5) Varejo de bebidas 199   6,8% 222   5,9% 11,6% 

 6) Farmácias e perfumarias 156   5,3% 189   5,0% 21,2% 

 7) Açougues 156   5,3% 141   3,8% -9,6% 

 8) Varejo de móveis e artigos de iluminação 79   2,7% 111   3,0% 40,5% 

 9) Varejo de tecidos e artigos de armarinho 85   2,9% 106   2,8% 24,7% 

10) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 67   2,3% 104   2,8% 55,2% 

11) Outras classes 1.226   41,7% 1.671   44,6% 36,3% 

Total 2.939   100,0% 3.750   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 Votuporanga,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

1) Alojamento e alimentação 374   42,4% 426   35,6% 13,9%
 Lanchonetes e similares   288
 Restaurantes   91
 Hotéis e pousadas   29
 Fornecimento de comida preparada   10
 Cantinas (serviços de alimentação privativos)   4

 2) Serviços prestados às empresas 207   23,4% 260   21,7% 25,6%
 Serviços diversos prestados às empresas   129
 Contabilidade e auditoria   42
 Atividades jurídicas   29
 Arquitetura e engenharia   19
 Assessoria em gestão empresarial   14

 3) Transporte terrestre 103   11,7% 188   15,7% 82,5%
 Transporte rodoviário de cargas   136
 Transporte rodoviário não-urbano   22
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   15
 Transporte rodoviário urbano   14
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   1

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 61   6,9% 86   7,2% 41,0%
 Academias de ginástica   32
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   22
 Atividades de rádio   10
 Atividades teatrais, musicais e literárias   9
 Distribuição de filmes e vídeos   2

 5) Serviços pessoais 42   4,8% 56   4,7% 33,3%
 Serviços pessoais diversos   29
 Atividades funerárias   14
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   7
 Lavanderias e tinturarias   3
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   3

 6) Agências de viagens e movim. de cargas 27   3,1% 49   4,1% 81,5%
 Armazenamento e depósito de cargas   17
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   14
 Agências de viagem   14
 Organização dos transportes de cargas   2
 Carga e descarga   2

 7) Atividades imobiliárias 22   2,5% 36   3,0% 63,6%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   23
 Administradoras de imóveis   8
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   5

 8) Informática 19   2,2% 36   3,0% 89,5%
 Processamento de dados   12
 Serviços diversos de informática   8
 Consultoria em hardware   6
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   4
 Desenvolvimento de softwares prontos para uso   3

 9) Ativs. auxs. da intermediação financeira 19   2,2% 34   2,8% 78,9%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   31
 Serviços diversos de intermediação financeira   3

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 4   0,5% 19   1,6% 375,0%
 Aluguel de automóveis   6
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   5
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   4
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   2
 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas   1

11) Outras divisões 5   0,6% 7   0,6% 40,0%
Total 883   100,0% 1.197   100,0% 35,6%

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

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Fabricação de móveis e inds. diversas 267   30,7% 285   29,1% 6,7% 
 Fabricação de móveis de madeira   196     
 Fabricação de móveis de metal   58     
 Fabricação de produtos diversos   23     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   4     
 Fabricação de colchões   2     

 2) Confecção de artigos do vestuário 118   13,6% 162   16,5% 37,3% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   121     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   30     
 Confecção de roupas profissionais   6     
 Fabricação de acessórios do vestuário   3     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   2     

 3) Fabricação de alimentos e bebidas 115   13,2% 121   12,4% 5,2% 
 Fabricação de produtos de padaria   22     
 Fabricação de sorvetes   20     
 Beneficiamento de arroz e prod. de seus derivados   14     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   14     
 Fabricação de produtos do laticínio   10     

 4) Construção 88   10,1% 94   9,6% 6,8% 
 Edificações   52     
 Obras especializadas   16     
 Obras de acabamento   10     
 Obras viárias   4     
 Sondagens e fundações destinadas à construção   3     

 5) Fabricação de produtos de metal 67   7,7% 72   7,4% 7,5% 
 Fabricação de esquadrias de metal   27     
 Fabricação de artigos de serralheria   14     
 Fabricação de produtos diversos de metal   7     
 Fabricação de estruturas metálicas   6     
 Tanques, reservatórios e caldeiras   6     

 6) Edição e gráfica 30   3,4% 42   4,3% 40,0% 
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl. e coml.   13     
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   9     
 Edição e impressão de jornais   7     
 Execução de serviços gráficos diversos   6     
 Edição de livros, revistas e jornais   5     

 7) Produtos de minerais não-metálicos 31   3,6% 33   3,4% 6,5% 
 Fabricação de artefatos de cimento   22     
 Britamento e aparelhamento de pedras   7     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   2     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   1     
 Fabricação de cimento   1     

 8) Artefatos de borracha e plástico 21   2,4% 30   3,1% 42,9% 
 Fabricação de artefatos de plástico   11     
 Fabricação de embalagens de plástico   8     
 Fabricação de artefatos de borracha   7     
 Fabric. de laminados planos e tubulares de plástico   3     
 Recondicionamento de pneumáticos   1     

 9) Indústria têxtil 23   2,6% 28   2,9% 21,7% 
 Beneficiamento de algodão   9     
 Artigos têxteis de cama e mesa (tecido de terceiros)   5     
 Artigos têxteis de cama e mesa (tecido próprio)   3     
 Fabricação de tecidos especiais   3     
 Tecelagem de algodão   2     

10) Indústria de couros e calçados 20   2,3% 22   2,2% 10,0% 
 Fabricação de artefatos diversos de couro   11     
 Fabricação de calçados de couro   6     
 Curtimento e preparação do couro   4     
 Fabricação de malas, bolsas e valises   1  

11) Outras divisões 90   10,3% 90   9,2% 0,0% 
Total 870   100,0% 979   100,0% 12,5%

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

ficos, destacaram-se aqueles relacionados à 
modernização da sociedade (exemplo: servi-
ços de informática) e à maior sofisticação da 
demanda (exemplo: aluguel de objetos pesso-
ais, veículos, máquinas e equipamentos). 

O comércio, com uma taxa de expansão de 
22,6%, apareceu a seguir, sendo tal crescimen-
to liderado por segmentos também associa-
dos à modernização (exemplo: artigos para 
escritório e informática) ou à sofisticação da 
demanda (exemplo: livrarias, papelarias e ban-
cas de jornal).

Nas MPEs da indústria, a expansão de estabe-
lecimentos foi de apenas 10,4%, liderada pela 
indústria de edição e gráfica (26,7%) e fabrica-
ção de máquinas e equipamentos (24,4%).

Por regiões, verificou-se perda de participa-
ção relativa da Região Metropolitana de São 
Paulo (com expansão de 21% no número de 
MPEs, entre 2000 e 2004, contra uma expan-
são média do Estado de 23%). Em contrapo-
sição a isso, algumas regiões com baixa den-
sidade de estabelecimentos apresentaram 
taxas elevadas de expansão (acima de 30%), 
como, por exemplo, as regiões de Itapeva, 
Catanduva, São Joaquim da Barra,  Fernandó-
polis e Barretos.

Finalmente, convém observar que este estudo 
consiste, apenas, em um passo inicial visando 
chegar a uma aproximação do perfil das micro 
e pequenas empresas existentes no estado. O 
aprofundamento desse trabalho pode e deve 
ser complementado por outros estudos de or-
dem qualitativa e quantitativa.

O objetivo deste estudo foi contribuir para 
aperfeiçoar o conhecimento sobre o mundo 
dos pequenos negócios, no Estado de São 
Paulo, por meio da elaboração de uma ra-
diografia das empresas de micro e pequeno 
porte, a partir do processamento e análise das 
informações sobre estabelecimentos disponí-
veis na RAIS (de 2000 e 2004).

Por este estudo, verificou-se que os estabe-
lecimentos das micro e pequenas empresas 
(MPEs) correspondem a 98% do total de es-
tabelecimentos do setor privado no estado, 
tendo esta proporção se mantido constan-
te, entre 2000 e 2004. O trabalho mostrou 
também que, em 2004, cerca de 53% desses 
estabelecimentos encontravam-se no co-
mércio, 34% no setor de serviços e 13% na 
indústria. Por segmentos de atividade, cons-
tatou-se forte presença de MPEs: no varejo 
do vestuário, minimercados e no varejo de 
material da construção (no comércio); nos 
serviços prestados às empresas, serviços de 
alojamentos e alimentação (lanchonetes e 
restaurantes) e serviços de transporte terres-
tre (no setor de serviços) e nas indústrias da 
construção (em especial, no segmento de 
edificações) e confecções.

Apesar da forte presença de MPEs em ativida-
des consideradas mais tradicionais, em espe-
cial aquelas voltados ao atendimento das ne-
cessidades básicas da população (alimentos, 
vestuário e moradia), constatou-se que o setor 
com maior taxa de expansão em termos de 
estabelecimentos de MPEs, entre 2000 e 2004, 
foi o setor de serviços (expansão de 29%). No 
âmbito  dos segmentos de atividade especí-
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