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Na Região de Governo de Itapeva43, em 2004, no 
grupo das micro e pequenas empresas (MPEs), 
existiam 6.546 estabelecimentos no comércio, 
2.335 no setor de serviços e 874 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: os minimercados e mercearias (16,9%); 
o varejo do vestuário (10,4%); e o varejo de 
materiais de construção (8,4%). Entre os seg-
mentos do comércio que apresentaram maior 
taxa de crescimento no número de estabe-
lecimentos, no período entre 2000 e 2004, 
destacam-se: o varejo de bebidas (aumento 
de 88,6%); as livrarias, papelarias e bancas de 
jornal (aumento de 72,8%); e o varejo de ma-
teriais de construção (aumento de 72%).

�.�0 - Itapeva

No setor de serviços, em 2004, as divisões 
com maior número de MPEs foram: aloja-
mento e alimentação (42,9%), com desta-
que para lanchonetes e similares; o trans-
porte terrestre (23,1%), com destaque para 
o transporte rodoviário de cargas; e os servi-
ços prestados às empresas (20,3%). Entre as 
divisões do setor de serviços que apresenta-
ram 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 
222,2%); as atividades auxiliares de inter-
mediação financeira (aumento de 73,3%); e 
as agências de viagens e movimentação de 
cargas (aumento de 68,2%).

43 A Região de Governo de Itapeva é composta pelos seguintes municípios: Apiaí, Buri, Capão Bonito, Guapiara, Iporanga, Itaberá, Itapeva, Itararé, Ribeira, 
Ribeirão Branco e Riversul.

ITAPEVA
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a fabricação de pro-
dutos de madeira (23,7%); a construção civil 
(18,9%), com destaque para edificações e a 
extração de minerais não-metálicos (14,9%), 
com destaque para extração de pedra, areia e 
argila. 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: as confecções (au-
mento de 58,3%); edição e gráfica (aumento 
de 32%); e a fabricação de produtos químicos 
(aumento de 30,8%).

Itapeva

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Minimercados e mercearias 794   17,3% 1.104   16,9% 39,0% 

 2) Varejo do vestuário 519   11,3% 682   10,4% 31,4% 

 3) Varejo de materiais de construção 318   6,9% 547   8,4% 72,0% 

 4) Varejo de bebidas 211   4,6% 398   6,1% 88,6% 

 5) Comércio de autopeças 210   4,6% 355   5,4% 69,0% 

 6) Farmácias e perfumarias 162   3,5% 235   3,6% 45,1% 

 7) Açougues 186   4,1% 211   3,2% 13,4% 

 8) Padarias 121   2,6% 189   2,9% 56,2% 

 9) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 167   3,6% 186   2,8% 11,4% 

10) Livrarias, papelarias e bancas de jornal 92   2,0% 159   2,4% 72,8% 

11) Outras classes 1.810   39,4% 2.480   37,9% 37,0% 

Total 4.590   100,0% 6.546   100,0% 42,6%

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Alojamento e alimentação 767   45,9% 1.002   42,9% 30,6%  
 Lanchonetes e similares   612 
 Restaurantes   272
 Hotéis e pousadas   69
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   17
 Pensões, campings e albergues   13

 2) Transporte terrestre 338   20,2% 539   23,1% 59,5%
 Transporte rodoviário de cargas   367
 Transporte rodoviário urbano   63
 Transporte rodoviário não-urbano   62
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   39
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   5

 3) Serviços prestados às empresas 360   21,6% 473   20,3% 31,4%
 Serviços diversos prestados às empresas   258
 Contabilidade e auditoria   56
 Atividades jurídicas   36
 Assessoria em gestão empresarial   36
 Arquitetura e engenharia   36

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 65   3,9% 102   4,4% 56,9%
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   30
 Academias de ginástica   29
 Atividades de rádio   18
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   8
 Atividades teatrais, musicais e literárias   5

 5) Serviços pessoais 32   1,9% 44   1,9% 37,5%
 Serviços pessoais diversos   28
 Atividades funerárias   12
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   2
 Lavanderias e tinturarias   1
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   1

 6) Informática 25   1,5% 40   1,7% 60,0%
 Serviços diversos de informática   14
 Consultoria em hardware   8
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   8
 Processamento de dados   5
 Softwares sob encomenda   4

 7) Agências de viagens e movim. de cargas 22   1,3% 37   1,6% 68,2%
 Armazenamento e depósito de cargas   15
 Agências de viagem   11
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   8
 Organização dos transportes de cargas   3

 8) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 9   0,5% 29   1,2% 222,2%
 Aluguel de automóveis   12
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   8
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   4
 Aluguel de ônibus, trailers, reboques e contêineres   2
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   2

 9) Ativs. auxs. da intermediação financeira 15   0,9% 26   1,1% 73,3%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   23
 Serviços diversos de intermediação financeira   2
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   1

10) Atividades imobiliárias 27   1,6% 26   1,1% -3,7%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   11
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   9
 Administradoras de imóveis   5
 Corretagem e avaliação de imóveis   1

11) Outras divisões 10   0,6% 17   0,7% 70,0%
Total  1.670   100,0% 2.335   100,0%

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

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Fabricação de produtos de madeira 188   23,4% 207   23,7% 10,1% 
 Desdobramento de madeira (serrarias)   162     
 Fabricação de embalagens de madeira   19     
 Fabricação de artefatos diversos de madeira   14     
 Fabricação de madeira laminada e chapas   7     
 Fabricação de esquadrias de madeira   5     

 2) Construção 155   19,3% 165   18,9% 6,5% 
 Edificações   117     
 Obras especializadas   19     
 Obras de acabamento   7     
 Instalações elétricas   6     
 Obras viárias   4     

 3) Extração de minerais não-metálicos 127   15,8% 130   14,9% 2,4% 
 Extração de pedra, areia e argila   84     
 Extração de minerais não-metálicos diversos   43     
 Extração de minerais p/ fabricar adubo e fertilizantes   3    

 4) Produtos de minerais não-metálicos 69   8,6% 77   8,8% 11,6% 
 Fabricação de artefatos de cimento   21     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   17     
 Fabricação de cimento   15     
 Fabricação de cal e gesso   8     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   7     

 5) Fabricação de alimentos e bebidas 78   9,7% 67   7,7% -14,1% 
 Fabricação de produtos de padaria   17     
 Fabricação de produtos diversos de origem vegetal   7     
 Fabricação de produtos do laticínio   6     
 Preparação do leite   5     
 Fabricação de farinha de milho e derivados   5     

 6) Confecção de artigos do vestuário 24   3,0% 38   4,3% 58,3% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   24     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   6     
 Fabricação de acessórios do vestuário   5     
 Confecção de roupas profissionais   3

 7) Fabricação de produtos químicos 26   3,2% 34   3,9% 30,8% 
 Fabricação de prods. químicos orgânicos diversos   22     
 Fabricação de produtos químicos diversos   3     
 Fabricação de produtos de limpeza e polimento   3     
 Fabricação de fertilizantes   2     
 Fabricação de explosivos   2     

 8) Edição e gráfica 25   3,1% 33   3,8% 32,0% 
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   18     
 Execução de serviços gráficos diversos   5     
 Edição e impressão de jornais   5     
 Impressão de jornais, revistas e livros   3     
 Edição de livros, revistas e jornais   2     

 9) Fabricação de produtos de metal 28   3,5% 32   3,7% 14,3% 
 Fabricação de artigos de serralheria   18     
 Fabricação de esquadrias de metal   8     
 Fabricação de estruturas metálicas   3     
 Fabricação de produtos diversos de metal   1     
 Fabricação de obras de caldeiraria pesada   1     

10) Fabricação de móveis e inds. diversas 23   2,9% 25   2,9% 8,7% 
 Fabricação de produtos diversos   13     
 Fabricação de móveis de madeira   12  

11) Outras divisões 61   7,6% 66   7,6% 8,2% 
Total 804   100,0% 874   100,0% 8,7%

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

Itapeva
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Na Região de Governo de Jales44, em 2004, no 
grupo das micro e pequenas empresas (MPEs), 
existiam 4.047 estabelecimentos no comércio, 
1.268 no setor de serviços e 539 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: os minimercados e mercearias (10,7%); 
o varejo do vestuário (9,7%); e o varejo de 
materiais de construção (6,2%). Entre os 
segmentos do comércio que apresentaram 
maior taxa de crescimento no número de 
estabelecimentos, no período entre 2000 e 
2004, destacam-se: o comércio de autope-
ças (aumento de 67,1%); o varejo de mate-
riais de construção (aumento de 56,6%); e as 

�.�� - Jales

farmácias e perfumarias (aumento 43,3%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e ali-
mentação (48,7%), com destaque para lancho-
netes e similares; os serviços prestados às em-
presas (17,7%); e o transporte terrestre (10,1%), 
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: as atividades 
auxiliares de intermediação financeira (aumen-
to de 160%); o aluguel de veículos, máquinas e 
equipamentos (aumento de 109,1%); e o trans-
porte terrestre (aumento de 75,3%).

 
44 A Região de Governo de Jales é composta pelos seguintes municípios: Aparecida d’Oeste, Dolcinópolis, Jales, Marianópolis, Palmeira d’Oeste, Paranapuã, 

Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara d’Oeste, Santa Fé  do Sul, Santana da Ponte Pensa, Santa Rita d’Oeste, São Francisco, Três Fronteiras e Urânia.

JALES
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a fabricação de ali-
mentos e bebidas (20,8%), com destaque para 
o beneficiamento de arroz e produção de 
seus derivados; a construção civil (16,3%), com 
destaque para edificações; e as confecções 
(14,7%), com destaque para confecção de ar-

tigos femininos, masculinos e infantis. Entre as 
divisões da indústria que apresentaram maior 
taxa de crescimento no número de estabeleci-
mentos, no período entre 2000 e 2004, desta-
cam-se: a construção (aumento de 41,9%); e a 
edição e gráfica (aumento de 33,3%).

Jales

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Minimercados e mercearias 391   11,8% 433   10,7% 10,7% 

 2) Varejo do vestuário 303   9,1% 391   9,7% 29,0% 

 3) Varejo de materiais de construção 159   4,8% 249   6,2% 56,6% 

 4) Comércio de autopeças 146   4,4% 244   6,0% 67,1% 

 5) Farmácias e perfumarias 150   4,5% 215   5,3% 43,3% 

 6) Varejo de bebidas 168   5,1% 210   5,2% 25,0% 

 7) Açougues 192   5,8% 177   4,4% -7,8% 

 8) Varejo de tecidos e artigos de armarinho 112   3,4% 138   3,4% 23,2% 

 9) Padarias 86   2,6% 120   3,0% 39,5% 

10) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 103   3,1% 106   2,6% 2,9% 

11) Outras classes 1.512   45,5% 1.764   43,6% 16,7% 

Total 3.322   100,0% 4.047   100,0% 21,8% 

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Alojamento e alimentação 457   50,2% 618   48,7% 35,2%
 Lanchonetes e similares   407
 Restaurantes   150
 Hotéis e pousadas   29
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   10
 Pensões, campings e albergues   10

 2) Serviços prestados às empresas 159   17,5% 225   17,7% 41,5%
 Serviços diversos prestados às empresas   111
 Atividades jurídicas   41
 Contabilidade e auditoria   31
 Arquitetura e engenharia   11
 Assessoria em gestão empresarial   10

 3) Transporte terrestre 73   8,0% 128   10,1% 75,3%
 Transporte rodoviário de cargas   102
 Transporte rodoviário não-urbano   16
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   6
 Transporte rodoviário urbano   3
 Transporte rodoviário de mudanças   1

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 62   6,8% 91   7,2% 46,8%
 Academias de ginástica   35
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   26
 Atividades de rádio   13
 Atividades teatrais, musicais e literárias   7
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   5

 5) Serviços pessoais 73   8,0% 67   5,3% -8,2%
 Serviços pessoais diversos   49
 Atividades funerárias   14
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   2
 Lavanderias e tinturarias   1
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   1

 6) Agências de viagens e movim. de cargas 21   2,3% 31   2,4% 47,6%
 Armazenamento e depósito de cargas   12
 Agências de viagem   11
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   7
 Operações de apoio em aeroportos   1

 7) Ativs. auxs. da intermediação financeira 10   1,1% 26   2,1% 160,0%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   22
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   3
 Serviços diversos de intermediação financeira   1

 8) Informática 17   1,9% 25   2,0% 47,1%
 Serviços diversos de informática   9
 Processamento de dados   7
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   3
 Consultoria em hardware   2
 Softwares sob encomenda   2

 9) Atividades imobiliárias 19   2,1% 24   1,9% 26,3%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   15
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   5
 Administradoras de imóveis   2
 Corretagem e avaliação de imóveis   2

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 11   1,2% 23   1,8% 109,1%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   8
 Aluguel de automóveis   5
 Aluguel de ônibus, trailers, reboques e contêineres   3
 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas   3
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   2

11) Outras divisões 9   1,0% 10   0,8% 11,1%
Total 911   100,0% 1.268   100,0% 39,2%

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

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Fabricação de alimentos e bebidas 101   21,4% 112   20,8% 10,9% 
 Beneficiamento de arroz e prod. de seus derivados   27     
 Fabricação de produtos de padaria   14     
 Fabricação de sorvetes   13     
 Fabricação de produtos diversos de origem vegetal   9     
 Preparação de carne, banha e salsicharia   8     

 2) Construção 62   13,1% 88   16,3% 41,9% 
 Edificações   50     
 Obras especializadas   15     
 Obras viárias   5     
 Obras de acabamento   4     
 Sondagens e fundações destinadas à construção   3     

 3) Confecção de artigos do vestuário 67   14,2% 79   14,7% 17,9% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   60     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   16     
 Fabricação de acessórios do vestuário   3     

 4) Fabricação de móveis e inds. diversas 47   10,0% 37   6,9% -21,3% 
 Fabricação de móveis de madeira   25     
 Fabricação de produtos diversos   9     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   3     

 5) Fabricação de produtos de metal 30   6,4% 35   6,5% 16,7% 
 Fabricação de artigos de serralheria   13     
 Fabricação de esquadrias de metal   9     
 Fabricação de produtos diversos de metal   5     
 Fabricação de estruturas metálicas   2     
 Tratamento de metais - p. ex. usinagem e galvaniz.   2     

 6) Edição e gráfica 21   4,4% 28   5,2% 33,3% 
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   9     
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl e coml   5     
 Execução de serviços gráficos diversos   4     
 Edição de livros, revistas e jornais   4     
 Edição e impressão de jornais   4     

 7) Fabricação de produtos de madeira 23   4,9% 23   4,3% 0,0% 
 Fabricação de artefatos diversos de madeira   13     
 Desdobramento de madeira (serrarias)   5     
 Fabricação de esquadrias de madeira   4     
 Fabricação de embalagens de madeira   1     

 8) Produtos de minerais não-metálicos 20   4,2% 23   4,3% 15,0% 
 Fabricação de artefatos de cimento   13     
 Britamento e aparelhamento de pedras   6     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   2     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   1     
 Fabricação de cal e gesso   1     

 9) Indústria de couros e calçados 17   3,6% 18   3,3% 5,9% 
 Fabricação de calçados de couro   12     
 Curtimento e preparação do couro   4     
 Fabric. de calçados de fibras e borracha e madeira   1     
 Fabricação de artefatos diversos de couro   1     

10) Fabricação de máquinas e equipamentos 14   3,0% 15   2,8% 7,1% 
 Máquinas e equipamentos para agricultura   7     
 Fabricação de máquinas e equips. de uso geral   2     
 Máquinas para indústrias diversas   2     
 Fogões, refrigeradores, máquinas de lavar e secar   1     
 Fabricação de bombas e carneiros hidráulicos   1     

11) Outras divisões 70   14,8% 81   15,0% 15,7% 
Total 472   100,0% 539   100,0% 14,2%

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

Jales
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Na Região de Governo de Jaú45, em 2004, no 
grupo das micro e pequenas empresas (MPEs), 
existiam 7.142 estabelecimentos no comércio, 
3.484 no setor de  serviços e 2.199 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas 
foram: o varejo do vestuário (12,2%); os mi-
nimercados e mercearias (7,4%) e o varejo 
de materiais de construção (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 varejo de calçados, arti-
gos de couro e viagem (aumento de 94,9%) e 
os açougues (aumento de 55,2%).

�.�� - Jaú

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e ali-
mentação (40,6%), com destaque para lancho-
netes e similares; o transporte terrestre (27%), 
com destaque para transporte rodoviário de 
cargas e os serviços prestados às empresas 
(15,4%). Entre as divisões do setor de serviços 
que apresentaram maior taxa de crescimento 
no número de estabelecimentos, no período 
entre 2000 e 2004, destacam-se: as atividades 
auxiliares da intermediação financeira (aumen-
to de 87,5%); o transporte terrestre (aumento 
de 75,4%) e o aluguel de veículos,  máquinas e 
equipamentos (aumento de 72,7%).

45 A Região de Governo de Jaú é composta pelos seguintes municípios: Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Boracéia, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapuí, 
Jaú e Mineiros do Tietê.

JAÚ
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a indústria de couros e 
calçados (30,8%), com destaque para a fabrica-
ção de calçados de couro; a  indústria da cons-
trução (12,4%), com destaque para o segmen-
to de edificações e a indústria de confecções 
(10,2%), com destaque para confecção de ar-
tigos femininos, masculinos e infantis. Entre as 

divisões da indústria que apresentaram maior 
taxa de crescimento no número de estabele-
cimentos, no período entre 2000 e 2004, des-
tacam-se: a indústria de confecções (aumento 
de 31,8%); a fabricação de máquinas e equipa-
mentos (aumento de 19,5%) e a indústria de 
couros e calçados (aumento de 19,4%).

Jaú

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Varejo do vestuário 740   12,9% 872   12,2% 17,8%

 2) Minimercados e mercearias 514   9,0% 531   7,4% 3,3%

 3) Varejo de materiais de construção 328   5,7% 456   6,4% 39,0%

 4) Comércio de autopeças 319   5,6% 455   6,4% 42,6%

 5) Farmácias e perfumarias 244   4,3% 305   4,3% 25,0%

 6) Varejo de calçados, artigos  137   2,4% 267   3,7% 94,9% 
  de couro e viagem

 7) Varejo de bebidas 193   3,4% 256   3,6% 32,6%

 8) Varejo de materiais e equips. 163   2,8% 253   3,5% 55,2% 
   de escritório e informática

 9) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 176   3,1% 208   2,9% 18,2%

10) Varejo de móveis e artigos de iluminação 122   2,1% 176   2,5% 44,3%

11) Outras classes 2.784   48,7% 3.363   47,1% 20,8%

Total 5.720   100,0% 7.142   100,0% 24,9%

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Alojamento e alimentação 1.077   42,9% 1.413   40,6% 31,2%
 Lanchonetes e similares   963
 Restaurantes   179
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   159
 Hotéis e pousadas   53
 Fornecimento de comida preparada   44

 2) Transporte terrestre 537   21,4% 942   27,0% 75,4%
 Transporte rodoviário de cargas   763
 Transporte rodoviário não-urbano   82
 Táxis transp. escolar  e serviços de excursão   48
 Transporte rodoviário urbano   40
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   9

 3) Serviços prestados às empresas 442   17,6% 538   15,4% 21,7%
 Serviços diversos prestados às empresas   238
 Contabilidade e auditoria   84
 Atividades jurídicas   59
 Arquitetura e engenharia   44
 Assessoria em gestão empresarial   41

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 152   6,1% 198   5,7% 30,3%
 Academias de ginástica   74
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   40
 Atividades de rádio   33
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   16
 Atividades teatrais, musicais e literárias   13

 5) Atividades imobiliárias 109   4,3% 137   3,9% 25,7%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   82
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   32
 Administradoras de imóveis   16
 Corretagem e avaliação de imóveis   7

 6) Agências de viagens e movim. de cargas 40   1,6% 57   1,6% 42,5%
 Agências de viagem   24
 Armazenamento e depósito de cargas   17
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   8
 Carga e descarga   4
 Organização dos transportes de cargas   3

 7) Serviços pessoais 54   2,2% 53   1,5% -1,9%
 Serviços pessoais diversos   23
 Atividades funerárias   14
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   12
 Lavanderias e tinturarias   4

 8) Ativs. auxs. da intermediação financeira 24   1,0% 45   1,3% 87,5%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   42
 Serviços diversos de intermediação financeira   3

 9) Informática 30   1,2% 42   1,2% 40,0%
 Processamento de dados   14
 Serviços diversos de informática   13
 Softwares sob encomenda   8
 Consultoria em hardware   4
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   3

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 22   0,9% 38   1,1% 72,7%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   14
 Aluguel de automóveis   10
 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas   5
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   5
 Aluguel de ônibus, trailers, reboques e contêineres   2

11) Outras divisões 24   1,0% 21   0,6% -12,5%
Total 2.511   100,0% 3.484   100,0% 38,7%

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

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Indústria de couros e calçados 567   29,0% 677   30,8% 19,4% 
 Fabricação de calçados de couro   443     
 Curtimento e preparação do couro   89     
 Fabricação de artefatos diversos de couro   86     
 Fabric. de calçados de fibras e borracha e madeira   45     
 Fabricação de malas, bolsas e valises   9     

 2) Construção 257   13,1% 273   12,4% 6,2% 
 Edificações   208     
 Obras especializadas   21     
 Obras de acabamento   8     
 Grandes movimentações de terra   7     
 Sondagens e fundações destinadas à construção   6     

 3) Confecção de artigos do vestuário 170   8,7% 224   10,2% 31,8% 
 Confecção de artigos femininos, mascs. e infantis   135     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   38     
 Fabricação de acessórios do vestuário   26     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   18     
 Confecção de roupas profissionais   7     

 4) Fabricação de alimentos e bebidas 211   10,8% 219   10,0% 3,8% 
 Fabricação de produtos de padaria   67     
 Fabricação de sorvetes   20     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   15     
 Fabricação de aguardente e outros destilados   14     
 Torrefação e moagem de café   12     

 5) Fabricação de móveis e inds. diversas 140   7,2% 137   6,2% -2,1% 
 Fabricação de móveis de madeira   78     
 Fabricação de produtos diversos   28     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   7     
 Fabricação de móveis de metal   6     
 Fabricação de artefatos de caça, pesca e esporte   5     

 6) Fabricação de produtos de metal 126   6,4% 132   6,0% 4,8% 
 Fabricação de artigos de serralheria   42     
 Fabricação de esquadrias de metal   26     
 Fabricação de produtos diversos de metal   20     
 Fabricação de estruturas metálicas   10     
 Tanques, reservatórios e caldeiras   8     

 7) Produtos de minerais não-metálicos 138   7,1% 130   5,9% -5,8% 
 Fabricação de cerâmica para construção civil   75     
 Fabricação de artefatos de cimento   34     
 Britamento e aparelhamento de pedras   12     
 Fabricação de produtos cerâmicos diversos   5     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   2     

 8) Edição e gráfica 58   3,0% 66   3,0% 13,8% 
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   20     
 Execução de serviços gráficos diversos   18     
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl. e coml.   14     
 Edição de livros, revistas e jornais   8     
 Edição e impressão de jornais   5     

 9) Fabricação de produtos de madeira 53   2,7% 56   2,5% 5,7% 
 Fabricação de artefatos diversos de madeira   34     
 Fabricação de esquadrias de madeira   13     
 Desdobramento de madeira (serrarias)   6     
 Fabricação de madeira laminada e chapas   2     
 Fabricação de embalagens de madeira   1     

10) Fabricação de máquinas e equipamentos 41   2,1% 49   2,2% 19,5% 
 Máquinas para indústrias diversas   13     
 Fabricação de máquinas e equips. de uso geral   12     
 Fabricação de máquinas para a ind. de alimentos   6     
 Manutenção de máqs. p/ indústrias diversas   2     
 Máquinas de refrigeração e ventilação industrial   2     

11) Outras divisões 196   10,0% 236   10,7% 20,4% 
Total 1.957   100,0% 2.199   100,0% 12,4%

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

Jaú
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Na Região de Governo de Jundiaí46, em 2004, no 
grupo das micro e pequenas empresas (MPEs), 
existiam 14.120 estabelecimentos no comércio, 
8.426 no setor de  serviços e 3.626 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: o varejo de materiais de construção (8,9%); 
o varejo do vestuário (8,3%) e os minimercados 
e mercearias (6,3%). 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 de escritório 
e informática (aumento de 60%) e o varejo de 
materiais de construção (aumento de 50,7%).

�.�� - Jundiaí

No setor de serviços, em 2004, as divisões 
com maior número de MPEs foram: os ser-
viços prestados às empresas (30,3%); aloja-
mento e alimentação (28,6%), com destaque 
para lanchonetes e similares e o transporte 
terrestre (12,5%), com destaque para trans-
porte rodoviário de cargas. Entre as divisões 
do setor de serviços que apresentaram maior 
taxa de crescimento no número de estabe-
lecimentos, no período entre 2000 e 2004, 
destacam-se: aluguel de veículos, máquinas 
e equipamentos (aumento de 58,8%); as ati-
vidades de informática (aumento de 51,9%) 
e as atividades imobiliárias (aumento de 
50,2%).

46 A Região de Governo de Jundiaí é composta pelos seguintes municípios: Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, 
Morungaba e Várzea Paulista.

JUNDIAÍ
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a  indústria da cons-
trução (20,4%), com destaque para o segmen-
to de edificações; a fabricação de produtos de 
metal (12,8%), com destaque para o tratamen-
to de metais (p.ex.: usinagem e galvanização) e 
a indústria de alimentos e bebidas (8,9%), com 
destaque para 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: a fabricação de má-
quinas e equipamentos (aumento de 37,9%); 
artefatos de borracha e plástico (aumento de 
24,4%)  e a fabricação de produtos de metal 
(aumento de 23,7%).

Jundiaí

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Varejo de materiais de construção 833   7,1% 1.255   8,9% 50,7% 

 2) Varejo do vestuário 947   8,0% 1.171   8,3% 23,7% 

 3) Minimercados e mercearias 935   7,9% 892   6,3% -4,6% 

 4) Varejo de materiais e equips. 412   3,5% 659   4,7% 60,0% 
  de  escritório e informática 

 5) Comércio de autopeças 474   4,0% 651   4,6% 37,3% 

 6) Farmácias e perfumarias 467   4,0% 589   4,2% 26,1% 

 7) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 432   3,7% 463   3,3% 7,2% 

 8) Varejo de móveis e artigos de iluminação 370   3,1% 462   3,3% 24,9% 

 9) Livrarias, papelarias e bancas de jornal 332   2,8% 425   3,0% 28,0% 

10) Manutenção e reparação de veículos 392   3,3% 415   2,9% 5,9% 

11) Outras classes 6.209   52,6% 7.138   50,6% 15,0% 

Total 11.803   100,0% 14.120   100,0% 19,6% 

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Serviços prestados às empresas 1.921   30,0% 2.556   30,3% 33,1%  
 Serviços diversos prestados às empresas   1.211
 Assessoria em gestão empresarial   302
 Arquitetura e engenharia   272
 Contabilidade e auditoria   218
 Publicidade   121

 2) Alojamento e alimentação 2.076   32,4% 2.414   28,6% 16,3%
 Lanchonetes e similares   1.549
 Restaurantes   494
 Fornecimento de comida preparada   195
 Hotéis e pousadas   62
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   57

 3) Transporte terrestre 704   11,0% 1.054   12,5% 49,7%
 Transporte rodoviário de cargas   853
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   84
 Transporte rodoviário não-urbano   65
 Transporte rodoviário urbano   40
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   8

 4) Informática 489   7,6% 743   8,8% 51,9%
 Processamento de dados   197
 Consultoria em hardware   185
 Serviços diversos de informática   134
 Softwares sob encomenda   131
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   65

 5) Atividades imobiliárias 279   4,4% 419   5,0% 50,2%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   215
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   99
 Administradoras de imóveis   82
 Corretagem e avaliação de imóveis   23

 6) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 290   4,5% 390   4,6% 34,5%
 Academias de ginástica   159
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   98
 Atividades teatrais, musicais e literárias   44
 Atividades de rádio   22
 Produção de filmes e fitas de vídeo   17

 7) Agências de viagens e movim. de cargas 181   2,8% 253   3,0% 39,8%
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   100
 Armazenamento e depósito de cargas   63
 Agências de viagem   61
 Organização dos transportes de cargas   15
 Operações de apoio em aeroportos   9

 8) Serviços pessoais 206   3,2% 221   2,6% 7,3%
 Serviços pessoais diversos   122
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   36
 Lavanderias e tinturarias   25
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   20
 Atividades funerárias   18

 9) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 102   1,6% 162   1,9% 58,8%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   66
 Aluguel de automóveis   33
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   33
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   17
 Aluguel de máquinas e equips. para escritório   7

10) Ativs. auxs. da intermediação financeira 109   1,7% 135   1,6% 23,9%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   116
 Serviços diversos de intermediação financeira   17
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   2

11) Outras divisões 54   0,8% 79   0,9% 46,3%
Total 6.411   100,0% 8.426   100,0% 31,4%

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

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Construção 608   19,0% 740   20,4% 21,7% 
 Edificações   362     
 Obras especializadas   75     
 Obras de acabamento   63     
 Grandes movimentações de terra   53     
 Instalações elétricas   48     

 2) Fabricação de produtos de metal 376   11,8% 465   12,8% 23,7% 
 Tratamento de metais - p. ex. usinagem e galvaniz.   142     
 Fabricação de produtos diversos de metal   82     
 Fabricação de artigos de serralheria   74     
 Fabricação de esquadrias de metal   39     
 Fabricação de artefatos trefilados   28     

 3) Fabricação de alimentos e bebidas 310   9,7% 321   8,9% 3,5% 
 Fabricação de produtos de padaria   89     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   41     
 Fabricação de aguardente e outros destilados   22     
 Fabricação de produtos do laticínio   21     
 Fabricação de sorvetes   18     

 4) Confecção de artigos do vestuário 277   8,7% 315   8,7% 13,7% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   240     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   39     
 Confecção de roupas profissionais   25     
 Fabricação de acessórios do vestuário   9     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   2     

 5) Produtos de minerais não-metálicos 298   9,3% 284   7,8% -4,7% 
 Fabricação de artefatos de cimento   121     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   104     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   15     
 Fabricação de produtos cerâmicos diversos   15     
 Britamento e aparelhamento de pedras   13     

 6) Fabricação de máquinas e equipamentos 198   6,2% 273   7,5% 37,9% 
 Fabricação de máquinas e equips.de uso geral   75     
 Máquinas para indústrias diversas   49     
 Máquinas de refrigeração e ventilação industrial   27     
 Fabricação de máquinas-ferramenta   25     
 Manutenção de máquinas para usos diversos   16     

 7) Fabricação de móveis e inds. diversas 224   7,0% 215   5,9% -4,0% 
 Fabricação de móveis de madeira   136     
 Fabricação de produtos diversos   36     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   9     
 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos   7     
 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras   7     

 8) Artefatos de borracha e plástico 160   5,0% 199   5,5% 24,4% 
 Fabricação de artefatos de plástico   126     
 Fabricação de embalagens de plástico   43     
 Fabricação de artefatos de borracha   22     
 Recondicionamento de pneumáticos   5     
 Fabric. de laminados planos e tubulares de plástico   3     

 9) Edição e gráfica 157   4,9% 184   5,1% 17,2% 
 Execução de serviços gráficos diversos   53     
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   47     
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl e coml   27     
 Edição de livros, revistas e jornais   17     
 Edição e impressão de jornais   15     

10) Fabricação de produtos químicos 121   3,8% 128   3,5% 5,8% 
 Fabricação de produtos químicos diversos   37     
 Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes   11     
 Fabricação de produtos de limpeza e polimento   11     
 Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos   11     
 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas   9     

11) Outras divisões 465   14,6% 502   13,8% 8,0% 
Total 3.194   100,0% 3.626   100,0% 13,5%

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

Jundiaí
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Na Região de Governo de Limeira47, em 2004, 
no grupo das micro e pequenas empresas 
(MPEs), existiam 11.879 estabelecimentos no 
comércio, 5.767 no setor de  serviços e 3.679 
na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: o varejo do vestuário (10,3%); o varejo de 
materiais de construção (7,7%) e os minimer-
cados e mercearias (7,4%). Entre os segmentos 
do comércio que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destacam-se: 
o varejo de materiais e equipamentos de es-
critório e informática (aumento de 69,3%); o 
comércio de autopeças (aumento de 48,7%) e 

�.�� - Limeira

o varejo de materiais de construção (aumento 
de 45,9%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e 
alimentação (35,8%), com destaque para lan-
chonetes e similares; os serviços prestados 
às empresas (24,2%) e o transporte terrestre 
(17,8%), com destaque para transporte ro-
doviário de cargas. Entre as divisões do setor 
de serviços que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destacam-se: o 
aluguel de veículos, máquinas e equipamen-
tos (aumento de 187,1%); as atividades de in-
formática (aumento de 71,6%) e o transporte 
terrestre (aumento de 52,3%).

47 A Região de Governo de Limeira é composta pelos seguintes municípios: Araras, Conchal, Cordeirópolis, Iracemápolis, Leme, Limeira, Pirassununga e 
Santa Cruz da Conceição.

LIMEIRA
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Na indústria, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: a  indústria 
da construção (17,4%), com destaque para 
o segmento de edificações; a fabricação de 
móveis e indústrias diversas (15,7%), com 
destaque para lapidação de pedras precio-
sas e artefatos de joalheria e a fabricação 
de produtos de metal (12,5%), com desta-

que para fabricação de produtos diversos 
de metal. 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 38,2%); 
edição e gráfica (aumento de 29,3%)  e a in-
dústria da construção (aumento de 26,8%).

Limeira

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Varejo do vestuário 1.015   10,2% 1.219   10,3% 20,1% 

 2) Varejo de materiais de construção 623   6,3% 909   7,7% 45,9% 

 3) Minimercados e mercearias 994   10,0% 883   7,4% -11,2% 

 4) Comércio de autopeças 503   5,1% 748   6,3% 48,7% 

 5) Farmácias e perfumarias 439   4,4% 491   4,1% 11,8% 

 6) Varejo de materiais e equips. 228   2,3% 386   3,2% 69,3% 
  de escritório e informática

 7) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 375   3,8% 372   3,1% -0,8% 

 8) Varejo de bebidas 275   2,8% 355   3,0% 29,1% 

 9) Livrarias, papelarias e bancas de jornal 239   2,4% 323   2,7% 35,1% 

10) Varejo de móveis e artigos de iluminação 213   2,1% 284   2,4% 33,3% 

11) Outras classes 5.041   50,7% 5.909   49,7% 17,2% 

Total 9.945   100,0% 11.879   100,0% 19,4% 

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Alojamento e alimentação 1.623   36,9% 2.063   35,8% 27,1%
 Lanchonetes e similares   1.364
 Restaurantes   437
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   87
 Fornecimento de comida preparada   76
 Hotéis e pousadas   49

 2) Serviços prestados às empresas 1.141   25,9% 1.398   24,2% 22,5%
 Serviços diversos prestados às empresas   760
 Contabilidade e auditoria   142
 Arquitetura e engenharia   114
 Assessoria em gestão empresarial   113
 Atividades jurídicas   76

 3) Transporte terrestre 675   15,3% 1.028   17,8% 52,3%
 Transporte rodoviário de cargas   788
 Transporte rodoviário não-urbano   100
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   84
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   28
 Transporte rodoviário urbano   26

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 214   4,9% 302   5,2% 41,1%
 Academias de ginástica   107
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   90
 Atividades de rádio   33
 Atividades teatrais, musicais e literárias   25
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   15

 5) Atividades imobiliárias 195   4,4% 271   4,7% 39,0%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   164
 Administradoras de imóveis   49
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   47
 Corretagem e avaliação de imóveis   11

 6) Informática 116   2,6% 199   3,5% 71,6%
 Processamento de dados   62
 Serviços diversos de informática   53
 Consultoria em hardware   34
 Softwares sob encomenda   19
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   15

 7) Serviços pessoais 164   3,7% 163   2,8% -0,6%
 Serviços pessoais diversos   119
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   18
 Atividades funerárias   12
 Lavanderias e tinturarias   7
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   7

 8) Agências de viagens e movim. de cargas 108   2,5% 125   2,2% 15,7%
 Armazenamento e depósito de cargas   41
 Agências de viagem   41
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   29
 Organização dos transportes de cargas   8
 Carga e descarga   5

 9) Ativs. auxs. da intermediação financeira 84   1,9% 92   1,6% 9,5%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   70
 Serviços diversos de intermediação financeira   18
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   4

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 31   0,7% 89   1,5% 187,1%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   27
 Aluguel de ônibus, trailers, reboques e contêineres   17
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   15
 Aluguel de automóveis   12
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   10

11) Outras divisões 50   1,1% 37   0,6% -26,0%
Total 4.401   100,0% 5.767   100,0% 31,0%

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

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

   1) Construção 504   16,4% 639   17,4% 26,8% 
 Edificações   451     
 Obras especializadas   63     
 Obras de acabamento   30     
 Instalações elétricas   21     
 Grandes movimentações de terra   15     

 2) Fabricação de móveis e inds. diversas 470   15,3% 576   15,7% 22,6% 
 Lapidação de pedras preciosas e artefs de joalheria   184     
 Fabricação de produtos diversos   182     
 Fabricação de móveis de madeira   168     
 Fabricação de móveis de metal   13     
 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos   10     

 3) Fabricação de produtos de metal 367   11,9% 459   12,5% 25,1% 
 Fabricação de produtos diversos de metal   121     
 Fabricação de esquadrias de metal   78     
 Tratamento de metais - p. ex. usinagem e galvaniz.   68     
 Fabricação de artefatos estampados de metal   38     
 Fabricação de artigos de serralheria   38     

 4) Fabricação de máquinas e equipamentos 245   8,0% 304   8,3% 24,1% 
 Fabricação de máquinas e equips.de uso geral   76     
 Máquinas para indústrias diversas   49     
 Máquinas e equipamentos para agricultura   46     
 Fabricação de máquinas-ferramenta   31     
 Fabricação de válvulas, torneiras e registros   12     

 5) Fabricação de alimentos e bebidas 299   9,7% 290   7,9% -3,0% 
 Fabricação de produtos de padaria   101     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   24     
 Fabricação de sorvetes   16     
 Fabricação de aguardente e outros destilados   15     
 Beneficiamento de arroz e prod. de seus derivados   12     

 6) Confecção de artigos do vestuário 223   7,2% 267   7,3% 19,7% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   199     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   39     
 Fabricação de acessórios do vestuário   15     
 Confecção de roupas profissionais   8     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   6     

 7) Produtos de minerais não-metálicos 170   5,5% 180   4,9% 5,9% 
 Fabricação de artefatos de cimento   84     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   38     
 Britamento e aparelhamento de pedras   21     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   18     
 Fabricação de produtos cerâmicos diversos   15     

 8) Edição e gráfica 116   3,8% 150   4,1% 29,3% 
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl e coml   45     
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   36     
 Execução de serviços gráficos diversos   22     
 Edição de livros, revistas e jornais   18     
 Edição e impressão de jornais   14     

 9) Artefatos de borracha e plástico 89   2,9% 123   3,3% 38,2% 
 Fabricação de artefatos de plástico   74     
 Fabricação de embalagens de plástico   23     
 Fabricação de artefatos de borracha   16     
 Recondicionamento de pneumáticos   7     
 Fabric. de laminados planos e tubulares de plástico   3     

10) Metalurgia básica 78   2,5% 97   2,6% 24,4% 
 Fabricação de peças fundidas de ferro e aço   42     
 Peças fundidas de metais não-ferrosos   19     
 Metalurgia do alumínio e suas ligas   12     
 Metalurgia de metais diversos não-ferrosos e ligas   7     
 Produção de laminados planos de aço   5     

11) Outras divisões 515   16,7% 594   16,1% 15,3% 
Total 3.076   100,0% 3.679   100,0% 19,6%

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

Limeira
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Na Região de Governo de Lins48, em 2004, no 
grupo das micro e pequenas empresas (MPEs), 
existiam 3.530 estabelecimentos no comércio, 
1.581 no setor de  serviços e 484 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas 
foram: o varejo do vestuário (10,8%); os mi-
nimercados e mercearias (9,3%) e o varejo 
de materiais de construção (6,6%). 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 móveis e artigos de 
iluminação (aumento de 54,1%).

�.�� - Lins

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e 
alimentação (38%), com destaque para lan-
chonetes e similares; o transporte terrestre 
(23%), com destaque para o transporte ro-
doviário de cargas e os serviços prestados às 
empresas (17,2%). Entre as divisões do setor 
de serviços que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destacam-se: o 
transporte terrestre (aumento de 152,8%); as 
atividades auxiliares da intermediação finan-
ceira (aumento de 69,2%) e as atividades de 
informática (aumento de 62,2%).

48 A Região de Governo de Lins é composta pelos seguintes municípios: Cafelândia, Getulina, Guaiçara, Guaimbê, Guarantã, Lins, Pongaí, Promissão, 
Sabino e Uru.

LINS
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a  indústria da cons-
trução (22,3%), com destaque para o segmen-
to de edificações; a indústria de alimentos e 
bebidas (21,5%), com destaque para fabrica-
ção de produtos de padaria e a fabricação de 
produtos de metal (8,5%), com destaque para 
fabricação de esquadrias de metal. Entre as 

divisões da indústria que apresentaram maior 
taxa de crescimento no número de estabele-
cimentos, no período entre 2000 e 2004, des-
tacam-se: a fabricação de produtos químicos 
(aumento de 111,1%); a indústria da constru-
ção (aumento de 50%) e artefatos de borracha 
e plástico (aumento de 41,7%).

Lins

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Varejo do vestuário 273   9,2% 381   10,8% 39,6%

 2) Minimercados e mercearias 341   11,5% 328   9,3% -3,8%

 3) Varejo de materiais de construção 199   6,7% 232   6,6% 16,6%

 4) Farmácias e perfumarias 129   4,4% 164   4,6% 27,1%

 5) Varejo de bebidas 112   3,8% 161   4,6% 43,8%

 6) Comércio de autopeças 119   4,0% 155   4,4% 30,3%

 7) Açougues 118   4,0% 126   3,6% 6,8%

 8) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 95   3,2% 124   3,5% 30,5%

 9) Varejo de tecidos e artigos de armarinho 106   3,6% 114   3,2% 7,5%

10) Varejo de móveis e artigos de iluminação 61   2,1% 94   2,7% 54,1%

11) Outras classes 1.403   47,5% 1.651   46,8% 17,7%

Total  2.956   100,0% 3.530   100,0% 

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Alojamento e alimentação 526   44,5% 600   38,0% 14,1%
 Lanchonetes e similares   420
 Restaurantes   112
 Hotéis e pousadas   27
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   16
 Fornecimento de comida preparada   14

 2) Transporte terrestre 144   12,2% 364   23,0% 152,8%
 Transporte rodoviário de cargas   299
 Transporte rodoviário não-urbano   28
 Transporte rodoviário urbano   25
 Táxis transp. escolar  e serviços de excursão   11
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   1

 3) Serviços prestados às empresas 232   19,6% 272   17,2% 17,2%
 Serviços diversos prestados às empresas   117
 Contabilidade e auditoria   46
 Atividades jurídicas   25
 Assessoria em gestão empresarial   25
 Arquitetura e engenharia   25

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 81   6,9% 94   5,9% 16,0%
 Academias de ginástica   36
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   21
 Atividades de rádio   18
 Atividades teatrais, musicais e literárias   7
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   7

 5) Informática 45   3,8% 73   4,6% 62,2%
 Serviços diversos de informática   21
 Processamento de dados   21
 Consultoria em hardware   14
 Softwares sob encomenda   12
 Desenvolvimento de softwares prontos para uso   3

 6) Ativs. auxs. da intermediação financeira 26   2,2% 44   2,8% 69,2%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   43
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   1

 7) Serviços pessoais 43   3,6% 42   2,7% -2,3%
 Serviços pessoais diversos   22
 Atividades funerárias   11
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   5
 Lavanderias e tinturarias   3
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   1

 8) Atividades imobiliárias 29   2,5% 39   2,5% 34,5%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   22
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   10
 Administradoras de imóveis   6
 Corretagem e avaliação de imóveis   1

 9) Agências de viagens e movim. de cargas 33   2,8% 31   2,0% -6,1%
 Agências de viagem   15
 Armazenamento e depósito de cargas   7
 Organização dos transportes de cargas   5
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   3
 Carga e descarga   1

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 6   0,5% 10   0,6% 66,7%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   4
 Aluguel de automóveis   2
 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas   2
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   1
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   1

11) Outras divisões 17   1,4% 12   0,8% -29,4%
Total 1.182   100,0% 1.581   100,0% 33,8%

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

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Construção 72   17,1% 108   22,3% 50,0% 
 Edificações   69     
 Obras especializadas   14     
 Grandes movimentações de terra   11     
 Obras de acabamento   5     
 Montagem - instalações inds e estruturas metálicas   5     

 2) Fabricação de alimentos e bebidas 98   23,2% 104   21,5% 6,1% 
 Fabricação de produtos de padaria   16     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   14     
 Fabricação de sorvetes   13     
 Beneficiamento de arroz e prod. de seus derivados   9     
 Torrefação e moagem de café   7     

 3) Fabricação de produtos de metal 46   10,9% 41   8,5% -10,9% 
 Fabricação de esquadrias de metal   14     
 Fabricação de produtos diversos de metal   11     
 Fabricação de estruturas metálicas   5     
 Fabricação de artigos de serralheria   5     
 Fabricação de artefatos trefilados   5     

 4) Edição e gráfica 29   6,9% 37   7,6% 27,6% 
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl e coml   10     
 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   3     

 5) Confecção de artigos do vestuário 29   6,9% 34   7,0% 17,2% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   22     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   10     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   1     
 Confecção de roupas profissionais   1  

 6) Fabricação de móveis e inds. diversas 30   7,1% 30   6,2% 0,0% 
 Fabricação de móveis de madeira   18     
 Fabricação de produtos diversos   6     
 Fabricação de móveis de metal   2     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   2     
 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos   2     

 7) Indústria de couros e calçados 20   4,7% 25   5,2% 25,0% 
 Curtimento e preparação do couro   9     
 Fabricação de artefatos diversos de couro   8     
 Fabricação de calçados de couro   4     
 Fabric. de calçados de fibras e borracha e madeira   3     
 Fabricação de malas, bolsas e valises   1     

 8) Fabricação de produtos químicos 9   2,1% 19   3,9% 111,1% 
 Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes   8     
 Fabricação de prods. químicos orgânicos diversos   3     
 Fabricação de produtos químicos diversos   2     
 Fabricação de fertilizantes   1     
 Fabricação de produtos de limpeza e polimento   1     

 9) Artefatos de borracha e plástico 12   2,8% 17   3,5% 41,7% 
 Fabricação de artefatos de plástico   9     
 Fabricação de embalagens de plástico   6     
 Fabricação de artefatos de borracha   2  

10) Produtos de minerais não-metálicos 17   4,0% 14   2,9% -17,6% 
 Fabricação de artefatos de cimento   6     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   4     
 Britamento e aparelhamento de pedras   2     
 Fabricação de produtos cerâmicos refratários   1     
 Fabricação de produtos cerâmicos diversos   1     

11) Outras divisões 60   14,2% 55   11,4% -8,3% 
Total 422   100,0% 484   100,0% 14,7%

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

Lins
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Na Região de Governo de Marília49, em 2004, 
no grupo das micro e pequenas empresas 
(MPEs), existiam 8.011 estabelecimentos no 
comércio, 3.389 no setor de  serviços e 1.761 
na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: o varejo do vestuário (10,2%); o varejo de 
materiais de construção (7,7%) e os minimer-
cados e mercearias (6,2%). Entre os segmentos 
do comércio que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destaca-se o va-
rejo de materiais e equipamentos de escritório 
e informática (aumento de 67,2%).

�.�� - Marília

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e 
alimentação (42,1%), com destaque para lan-
chonetes e similares; os serviços prestados 
às empresas (23,7%) e o transporte terrestre 
(9,6%), com destaque para transporte rodo-
viário de cargas. Entre as divisões do setor 
de serviços que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destacam-se: o 
aluguel de veículos, máquinas e equipamen-
tos (aumento de 82,8%); as atividades de infor-
mática (aumento de 82,3%) e as agências de 
viagem e movimentação de cargas (38,2%).

49 A Região de Governo de Marília é composta pelos seguintes municípios: Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Echaporã, Gália, Garça, Júlio Mesquita, Lupér-
cio, Marília, Ocauçu, Oriente, Oscar Bressane, Pompéia e Vera Cruz.

MARÍLIA
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a  indústria da cons-
trução (30,9%), com destaque para o segmen-
to de edificações; a indústria de alimentos e 
bebidas (12,8%), com destaque para fabri-
cação de produtos alimentícios diversos e a 
fabricação de produtos de metal (8,5%), com 
destaque para fabricação de artigos de serra-

lheria. Entre as divisões da indústria que apre-
sentaram maior taxa de crescimento no nú-
mero de estabelecimentos, no período entre 
2000 e 2004, destacam-se: a fabricação de má-
quinas e equipamentos (aumento de 58,2%); a 
fabricação de produtos de metal (aumento de 
20,9%) e a indústria de confecções (aumento 
de 20%).

Marília

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Varejo do vestuário 676   10,5% 818   10,2% 21,0% 

 2) Varejo de materiais de construção 464   7,2% 619   7,7% 33,4% 

 3) Minimercados e mercearias 485   7,5% 497   6,2% 2,5% 

 4) Varejo de bebidas 295   4,6% 378   4,7% 28,1% 

 5) Farmácias e perfumarias 303   4,7% 358   4,5% 18,2% 

 6) Comércio de autopeças 290   4,5% 345   4,3% 19,0% 

 7) Açougues 242   3,7% 277   3,5% 14,5% 

 8) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 209   3,2% 265   3,3% 26,8% 

 9) Representantes comerciais  205   3,2% 237   3,0% 15,6% 
  de produtos diversos

10) Varejo de materiais e equips. 137   2,1% 229   2,9% 67,2% 
  de escritório e informática

11) Outras classes 3.152   48,8% 3.988   49,8% 26,5% 

Total 6.458   100,0% 8.011   100,0% 24,0%

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Alojamento e alimentação 1.228   43,7% 1.426   42,1% 16,1%
 Lanchonetes e similares   992
 Restaurantes   258
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   64
 Hotéis e pousadas   46
 Fornecimento de comida preparada   45

 2) Serviços prestados às empresas 674   24,0% 804   23,7% 19,3%
 Serviços diversos prestados às empresas   394
 Contabilidade e auditoria   113
 Atividades jurídicas   71
 Publicidade   56
 Arquitetura e engenharia   47

 3) Transporte terrestre 266   9,5% 326   9,6% 22,6%
 Transporte rodoviário de cargas   251
 Transporte rodoviário não-urbano   35
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   24
 Transporte rodoviário urbano   10
 Transporte ferroviário interurbano   2

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 179   6,4% 237   7,0% 32,4%
 Academias de ginástica   83
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   74
 Atividades de rádio   18
 Projeção de filmes e vídeos   17
 Atividades teatrais, musicais e literárias   16

 5) Atividades imobiliárias 109   3,9% 134   4,0% 22,9%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   68
 Administradoras de imóveis   31
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   2
 Corretagem e avaliação de imóveis   10

 6) Informática 62   2,2% 113   3,3% 82,3%
 Softwares sob encomenda   27
 Serviços diversos de informática   24
 Consultoria em hardware   23
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   19
 Processamento de dados   13

 7) Serviços pessoais 95   3,4% 95   2,8% 0,0%
 Serviços pessoais diversos   55
 Atividades funerárias   17
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   12
 Lavanderias e tinturarias   6
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   5

 8) Ativs. auxs. da intermediação financeira 81   2,9% 85   2,5% 4,9%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   70
 Serviços diversos de intermediação financeira   15

 9) Agências de viagens e movim. de cargas 55   2,0% 76   2,2% 38,2%
 Agências de viagem   36
 Armazenamento e depósito de cargas   19
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   15
 Organização dos transportes de cargas   2
 Carga e descarga   2

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 29   1,0% 53   1,6% 82,8%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   20
 Aluguel de automóveis   9
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   8
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   7
 Aluguel de máquinas e equips. para escritório   6

11) Outras divisões 34   1,2% 40   1,2% 17,6%
Total 2.812   100,0% 3.389   100,0% 20,5%

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Construção 475   30,9% 544   30,9% 14,5% 
 Edificações   320     
 Obras especializadas   84     
 Obras de acabamento   39     
 Instalações elétricas   25     
 Obras viárias   22     

 2) Fabricação de alimentos e bebidas 214   13,9% 226   12,8% 5,6% 
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   62     
 Fabricação de produtos de padaria   47     
 Fabricação de sorvetes   14     
 Torrefação e moagem de café   12     
 Fabricação de massas alimentícias   11     

 3) Fabricação de produtos de metal 129   8,4% 156   8,9% 20,9% 
 Fabricação de artigos de serralheria   46     
 Fabricação de produtos diversos de metal   37     
 Fabricação de esquadrias de metal   21     
 Tratamento de metais - p. ex. usinagem e galvaniz.   15     
 Fabricação de estruturas metálicas   9     

 4) Confecção de artigos do vestuário 110   7,2% 132   7,5% 20,0% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   87     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   26     
 Fabricação de acessórios do vestuário   11     
 Confecção de roupas profissionais   7     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   1     

 5) Fabricação de móveis e inds. diversas 110   7,2% 110   6,2% 0,0% 
 Fabricação de produtos diversos   44     
 Fabricação de móveis de madeira   40     
 Fabricação de móveis de metal   6     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   6     
 Lapidação de pedras preciosas e artefs de joalheria   6     

 6) Edição e gráfica 81   5,3% 89   5,1% 9,9% 
 Execução de serviços gráficos diversos   26     
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   22     
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl. e coml.   18     
 Edição e impressão de jornais   11     
 Edição de livros, revistas e jornais   5     

 7) Fabricação de máquinas e equipamentos 55   3,6% 87   4,9% 58,2% 
 Máquinas e equipamentos para agricultura   17     
 Fabricação de máquinas e equips. de uso geral   16     
 Máquinas para indústrias diversas   16     
 Fabricação de máquinas para a ind. de alimentos   9     
 Fabricação de máquinas-ferramenta   8     

 8) Fabricação de produtos químicos 54   3,5% 62   3,5% 14,8% 
 Fabricação de produtos de limpeza e polimento   15     
 Fabricação de produtos químicos diversos   10     
 Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes   8     
 Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos   6     
 Fabricação de fertilizantes   4     

 9) Produtos de minerais não-metálicos 61   4,0% 58   3,3% -4,9% 
 Fabricação de artefatos de cimento   39     
 Britamento e aparelhamento de pedras   9     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   8     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   2  

10) Artefatos de borracha e plástico 50   3,3% 57   3,2% 14,0% 
 Fabricação de artefatos de plástico   33     
 Fabricação de embalagens de plástico   17     
 Recondicionamento de pneumáticos   6     
 Fabricação de artefatos de borracha   1  

11) Outras divisões 198   12,9% 240   13,6% 21,2% 
Total 1.537   100,0% 1.761   100,0% 14,6%

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

Marília
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Na Região de Governo de Ourinhos50, em 
2004, no grupo das micro e pequenas empre-
sas (MPEs), existiam 4.731 estabelecimentos 
no comércio, 1.959 no setor de  serviços e 952 
na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: o varejo do vestuário (12,3%); os mini-
mercados e mercearias (8,8%) e o comércio de 
autopeças (7,6%). Entre os segmentos do co-
mércio que apresentaram maior taxa de cres-
cimento no número de estabelecimentos, no 
período entre 2000 e 2004, destaca-se: o vare-
jo de materiais e equipamentos de escritório e 
informática (aumento de 55,6%).

�.�� - Ourinhos

No setor de serviços, em 2004, as divisões 
com maior número de MPEs foram: aloja-
mento e alimentação (42,2%), com desta-
que para lanchonetes e similares; o trans-
porte terrestre (19,7%), com destaque para 
transporte rodoviário de cargas e os serviços 
prestados às empresas (18,6%). Entre as divi-
sões do setor de serviços que apresentaram 
maior taxa de crescimento no número de 
estabelecimentos, no período entre 2000 e 
2004, destacam-se: as atividades de informá-
tica (aumento de 144,8%); o aluguel de veí-
culos, máquinas e equipamentos (aumento 
de 63,6%) e o transporte terrestre (aumento 
de 53,4%).

50 A Região de Governo de Ourinhos é composta pelos seguintes municípios: Bernardino de Campos, Chavantes, Ipauçu, Óleo, Ourinhos, Ribeirão do Sul, 
Salto Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro do Turvo e Timburi

OURINHOS
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a indústria de ali-
mentos e bebidas (20,7%), com destaque 
para fabricação de produtos de padaria; a  in-
dústria da construção (17,2%), com destaque 
para o segmento de edificações; e a indústria 
de confecções (11,4%), com destaque para 
confecção de artigos femininos, masculinos 

e infantis. Entre as divisões da indústria que 
apresentaram maior taxa de crescimento no 
número de estabelecimentos, no período en-
tre 2000 e 2004, destacam-se: a indústria de 
couros e calçados (aumento de 43,5%); a in-
dústria de alimentos e bebidas (aumento de 
14,5%) e a fabricação de móveis e indústrias 
diversas (aumento de 9,1%).

Ourinhos

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Varejo do vestuário 461   11,8% 584   12,3% 26,7% 

 2) Minimercados e mercearias 402   10,3% 415   8,8% 3,2% 

 3) Comércio de autopeças 272   7,0% 359   7,6% 32,0% 

 4) Varejo de materiais de construção 225   5,8% 284   6,0% 26,2% 

 5) Farmácias e perfumarias 153   3,9% 196   4,1% 28,1% 

 6) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 140   3,6% 190   4,0% 35,7% 

 7) Açougues 159   4,1% 176   3,7% 10,7% 

 8) Varejo de bebidas 130   3,3% 149   3,1% 14,6% 

 9) Varejo de materiais e equips. 90   2,3% 140   3,0% 55,6% 
   de  escritório e informática 

10) Varejo de tecidos e artigos de armarinho 122   3,1% 111   2,3% -9,0% 

11) Outras classes 1.748   44,8% 2.127   45,0% 21,7% 

Total 3.902   100,0% 4.731   100,0% 21,2%

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

1) Alojamento e alimentação 682   45,5% 826   42,2% 21,1%
 Lanchonetes e similares   576      

 Restaurantes   142
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   43
 Hotéis e pousadas   35
 Fornecimento de comida preparada   19

 2) Transporte terrestre 251   16,7% 385   19,7% 53,4%
 Transporte rodoviário de cargas   295
 Transporte rodoviário não-urbano   48
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   18
 Transporte rodoviário urbano   11
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   11

 3) Serviços prestados às empresas 292   19,5% 365   18,6% 25,0%
 Serviços diversos prestados às empresas   177
 Contabilidade e auditoria   50
 Atividades jurídicas   39
 Assessoria em gestão empresarial   29
 Arquitetura e engenharia   23

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 90   6,0% 117   6,0% 30,0%
 Academias de ginástica   37
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   31
 Atividades de rádio   19
 Atividades teatrais, musicais e literárias   8
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   7

 5) Informática 29   1,9% 71   3,6% 144,8%
 Processamento de dados   35
 Serviços diversos de informática   15
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   11
 Consultoria em hardware   4
 Softwares sob encomenda   4

 6) Serviços pessoais 42   2,8% 54   2,8% 28,6%
 Serviços pessoais diversos   27
 Atividades funerárias   16
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   8
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   2
 Lavanderias e tinturarias   1

 7) Agências de viagens e movim. de cargas 37   2,5% 46   2,3% 24,3%
 Armazenamento e depósito de cargas   20
 Agências de viagem   12
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   10
 Carga e descarga   2
 Organização dos transportes de cargas   1

 8) Ativs. auxs. da intermediação financeira 29   1,9% 37   1,9% 27,6%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   32
 Serviços diversos de intermediação financeira   4
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   1

 9) Atividades imobiliárias 29   1,9% 33   1,7% 13,8%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   16
 Administradoras de imóveis   7
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   6
 Corretagem e avaliação de imóveis   4

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 11   0,7% 18   0,9% 63,6%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   9
 Aluguel de automóveis   3
 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas   2
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   2 
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   1

11) Outras divisões 7   0,5% 7   0,4% 0,0%
Total 1.499   100,0% 1.959   100,0% 30,7%

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Fabricação de alimentos e bebidas 172   19,0% 197   20,7% 14,5% 
 Fabricação de produtos de padaria   68     
 Beneficiamento de arroz e prod. de seus derivados   17     
 Torrefação e moagem de café   16     
 Fabricação de sorvetes   13     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   13     

 2) Construção 154   17,1% 164   17,2% 6,5% 
 Edificações   112     
 Obras especializadas   15     
 Obras de acabamento   12     
 Instalações elétricas   6     
 Obras viárias   4     

 3) Confecção de artigos do vestuário 101   11,2% 109   11,4% 7,9% 
 Confecção de artigos femininos, mascs. e infantis   85     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   11     
 Fabricação de acessórios do vestuário   9     
 Confecção de roupas profissionais   4  

 4) Produtos de minerais não-metálicos 103   11,4% 94   9,9% -8,7% 
 Fabricação de cerâmica para construção civil   54     
 Fabricação de artefatos de cimento   24     
 Fabricação de produtos cerâmicos diversos   7     
 Britamento e aparelhamento de pedras   4     
 Fabricação de cimento   2     

 5) Indústria de couros e calçados 46   5,1% 66   6,9% 43,5% 
 Fabricação de calçados de couro   53     
 Fabricação de artefatos diversos de couro   7     
 Fabric. de calçados de fibras e borracha e madeira   3     
 Curtimento e preparação do couro   2     
 Fabricação de calçados de plástico   1     

 6) Fabricação de produtos de metal 57   6,3% 62   6,5% 8,8% 
 Fabricação de esquadrias de metal   18     
 Fabricação de artigos de serralheria   18     
 Fabricação de produtos diversos de metal   12     
 Tratamento de metais - p. ex. usinagem e galvaniz.   5     
 Fabricação de artefatos trefilados   2     

 7) Fabricação de móveis e inds. diversas 44   4,9% 48   5,0% 9,1% 
 Fabricação de móveis de madeira   21     
 Fabricação de produtos diversos   12     
 Fabricação de móveis de metal   5     
 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras   4     
 Lapidação de pedras preciosas e artefs. de joalheria   3     

 8) Fabricação de produtos de madeira 45   5,0% 43   4,5% -4,4% 
 Fabricação de esquadrias de madeira   17     
 Fabricação de artefatos diversos de madeira   14     
 Desdobramento de madeira (serrarias)   9     
 Fabricação de embalagens de madeira   3     

 9) Edição e gráfica 47   5,2% 43   4,5% -8,5% 
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl. e coml.   14     
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   9     
 Execução de serviços gráficos diversos   6     
 Edição de livros, revistas e jornais   4     
 Edição e impressão de jornais   4     

10) Fabricação de máquinas e equipamentos 32   3,5% 31   3,3% -3,1% 
 Fabricação de máquinas e equips. de uso geral   11     
 Máquinas para indústrias diversas   6     
 Máquinas e equipamentos para agricultura   5     
 Máquinas de refrigeração e ventilação industrial   3     
 Fabricação de máquinas para a ind. de alimentos   3     

11) Outras divisões 102   11,3% 95   10,0% -6,9% 
Total 903   100,0% 952   100,0% 5,4%

Fonte: RAIS/MTE, dezembro/2000 e dezembro/2004. Elaboração: Observatório das MPEs/Sebrae-SP. 
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Na Região de Governo de Piracicaba51, em 
2004, no grupo das micro e pequenas empre-
sas (MPEs), existiam 10.760 estabelecimentos 
no comércio, 5.729 no setor de  serviços e 
2.829 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: o varejo do vestuário (9,6%); o varejo de 
materiais de construção (7,3%) e os minimer-
cados e mercearias (6,9%). Entre os segmentos 
do comércio que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destaca-se o va-
rejo de materiais e equipamentos de escritório 
e informática (aumento de 97,5%).

�.�8 - Piracicaba

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: os serviços 
prestados às empresas (33%); alojamento e ali-
mentação (28%), com destaque para lancho-
netes e similares e o transporte terrestre (14%), 
com destaque para transporte rodoviário de 
carga. Entre as divisões do setor de serviços 
que apresentaram maior taxa de crescimento 
no número de estabelecimentos, no período 
entre 2000 e 2004, destacam-se: as atividades 
de informática (aumento de 78,4%); o aluguel 
de veículos, máquinas e equipamentos (au-
mento de 59,7%) e o transporte terrestre (au-
mento de 55,7%).

51 A Região de Governo de Piracicaba é composta pelos seguintes municípios: Águas de São Pedro, Capivari, Charqueada, Elias Fausto, Mombuca, Piraci-
caba, Rafard, Rio das Pedras, Santa Maria da Serra e São Pedro.

PIRACICABA
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a  indústria da constru-
ção (19,4%), com destaque para o segmento de 
edificações; a fabricação de produtos de metal 
(11,7%) e a indústria de confecções (11,6%), 
com destaque para confecção de artigos femi-
ninos, masculinos 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 produtos de metal (aumento de 
25,4%); a fabricação de produtos químicos (au-
mento de 18,8%) e a fabricação de máquinas e 
equipamentos (aumento de 18,6%).

Piracicaba

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Varejo do vestuário 864   9,6% 1.032   9,6% 19,4% 

 2) Varejo de materiais de construção 599   6,7% 783   7,3% 30,7% 

 3) Minimercados e mercearias 775   8,6% 742   6,9% -4,3% 

 4) Comércio de autopeças 453   5,1% 580   5,4% 28,0% 

 5) Farmácias e perfumarias 349   3,9% 420   3,9% 20,3% 

 6) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 369   4,1% 413   3,8% 11,9% 

 7) Varejo de materiais e equips. 201   2,2% 397   3,7% 97,5% 
  de escritório e informática

 8) Manutenção e reparação de veículos 283   3,2% 317   2,9% 12,0% 

 9) Varejo de bebidas 239   2,7% 298   2,8% 24,7% 

10) Livrarias, papelarias e bancas de jornal 202   2,3% 290   2,7% 43,6% 

11) Outras classes 4.628   51,6% 5.488   51,0% 18,6% 

Total 8.962   100,0% 10.760   100,0% 20,1%

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Serviços prestados às empresas 1.435   31,9% 1.889   33,0% 31,6%
 Serviços diversos prestados às empresas   996
 Arquitetura e engenharia   200
 Assessoria em gestão empresarial   189
 Contabilidade e auditoria   168
 Atividades jurídicas   95

 2) Alojamento e alimentação 1.437   32,0% 1.605   28,0% 11,7%
 Lanchonetes e similares   929
 Restaurantes   351
 Fornecimento de comida preparada   105
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   70
 Hotéis e pousadas   68

 3) Transporte terrestre 515   11,5% 802   14,0% 55,7%
 Transporte rodoviário de cargas   651
 Transporte rodoviário não-urbano   68
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   39
 Transporte rodoviário urbano   38
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   4

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 281   6,3% 341   6,0% 21,4%
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   119
 Academias de ginástica   108
 Atividades teatrais, musicais e literárias   33
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   22
 Atividades de rádio   20

 5) Serviços pessoais 225   5,0% 229   4,0% 1,8%
 Serviços pessoais diversos   147
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   29
 Atividades funerárias   27
 Lavanderias e tinturarias   17
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   9

 6) Informática 125   2,8% 223   3,9% 78,4%
 Serviços diversos de informática   56
 Processamento de dados   50
 Consultoria em hardware   44
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   31
 Softwares sob encomenda   24

 7) Atividades imobiliárias 167   3,7% 206   3,6% 23,4%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   119
 Administradoras de imóveis   45
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   34
 Corretagem e avaliação de imóveis   8

 8) Ativs. auxs. da intermediação financeira 101   2,2% 146   2,5% 44,6%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   124
 Serviços diversos de intermediação financeira   18
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   4

 9) Agências de viagens e movim. de cargas 103   2,3% 132   2,3% 28,2%
 Armazenamento e depósito de cargas   43
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   33
 Agências de viagem   33
 Organização dos transportes de cargas   13
 Carga e descarga   6

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 62   1,4% 99   1,7% 59,7%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   36
 Aluguel de automóveis   23
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   18
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   15
 Aluguel de ônibus, trailers, reboques e contêineres   5

11) Outras divisões 44   1,0% 57   1,0% 29,5%
Total 4.495   100,0% 5.729   100,0% 27,5%

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

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

   1) Construção 577   21,3% 548   19,4% -5,0% 
 Edificações   348     
 Obras especializadas   46     
 Obras de acabamento   35     
 Instalações elétricas   22     
 Montagem - instalações inds e estruturas metálicas   17     

 2) Fabricação de produtos de metal 264   9,8% 331   11,7% 25,4% 
 Tratamento de metais - p. ex. usinagem e galvaniz.   72     
 Fabricação de artigos de serralheria   69     
 Fabricação de produtos diversos de metal   66     
 Fabricação de esquadrias de metal   41     
 Tanques, reservatórios e caldeiras   17     

 3) Confecção de artigos do vestuário 299   11,1% 328   11,6% 9,7% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   276     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   28     
 Fabricação de acessórios do vestuário   11     
 Confecção de roupas profissionais   9     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   4     

 4) Fabricação de alimentos e bebidas 325   12,0% 258   9,1% -20,6% 
 Fabricação de produtos de padaria   72     
 Fabricação de aguardente e outros destilados   29     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   25     
 Fabricação de sorvetes   23     
 Usinas de açúcar   20     

 5) Fabricação de máquinas e equipamentos 210   7,8% 249   8,8% 18,6% 
 Fabricação de máquinas e equips. de uso geral   88     
 Máquinas para indústrias diversas   31     
 Fabricação de máquinas para a ind. de alimentos   20     
 Máquinas e equipamentos para agricultura   18     
 Fabricação de bombas e carneiros hidráulicos   13     

 6) Produtos de minerais não-metálicos 175   6,5% 155   5,5% -11,4% 
 Fabricação de cerâmica para construção civil   61     
 Fabricação de artefatos de cimento   43     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   18     
 Britamento e aparelhamento de pedras   15     
 Fabricação de produtos cerâmicos refratários   6     

 7) Fabricação de móveis e inds. diversas 148   5,5% 148   5,2% 0,0% 
 Fabricação de móveis de madeira   79     
 Fabricação de produtos diversos   38     
 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras   15     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   5     
 Lapidação de pedras preciosas e artefs. de joalheria   3     

 8) Edição e gráfica 97   3,6% 114   4,0% 17,5% 
 Execução de serviços gráficos diversos   32     
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   28     
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl e coml   21     
 Edição e impressão de jornais   15     
 Edição de livros, revistas e jornais   10     

 9) Extração de minerais não-metálicos 92   3,4% 97   3,4% 5,4% 
 Extração de pedra, areia e argila   84     
 Extração de minerais não-metálicos diversos   11     
 Extração de minerais p/ fabricar adubo e fertilizantes   2  

10) Fabricação de produtos químicos 80   3,0% 95   3,4% 18,8% 
 Fabricação de produtos químicos diversos   22     
 Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos   10     
 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas   8     
 Fabricação de prods. químicos orgânicos diversos   6     
 Fabricação de fertilizantes   5     

11) Outras divisões 436   16,1% 506   17,9% 16,1% 
Total 2.703   100,0% 2.829   100,0% 4,7%

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

Piracicaba
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Na Região de Governo de Presidente Pruden-
te52, em 2004, no grupo das micro e pequenas 
empresas (MPEs), existiam 14.040 estabeleci-
mentos no comércio, 5.081 no setor de  servi-
ços e 2.466 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: os minimercados e mercearias (10,3%); o 
varejo do vestuário (10,2%) e o varejo de mate-
riais de construção (7,3%). Entre os segmentos 
do comércio que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destacam-se: o 
varejo de materiais e equipamentos de escri-
tório e informática (aumento de 53,7%); o co-
mércio de autopeças (aumento de 39%) e as 

�.��- Presidente Prudente

farmácias e perfumarias (aumento de 33,2%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões 
com maior número de MPEs foram: aloja-
mento e alimentação (37,9%), com desta-
que para lanchonetes e similares; os serviços 
prestados às empresas (21,8%); e o transporte 
terrestre (15,9%), com destaque para trans-
porte rodoviário de cargas. Entre as divisões 
do setor de serviços que apresentaram maior 
taxa de crescimento no número de estabe-
lecimentos, no período entre 2000 e 2004, 
destacam-se: seguros e previdência comple-
mentar (aumento de 253,6%); o aluguel de 
veículos, máquinas e equipamentos (aumen-
to de 87%) e o transporte terrestre (aumento 
de 60,4%).

52 A Região de Governo de Presidente Prudente é composta pelos seguintes municípios: Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, Caiabu, Caiuá, 
Estrela do Norte, Iepê, Indiana, Marabá Paulista, Martinópolis, Mirante do Paranapanema, Narandiba, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presi-
dente Prudente, Presidente Venceslau, Piquerobi, Pirapozinho, Rancharia, Regente Feijó, Sandovalina, Santo Anastácio, Santo Expedito, Taciba, Tarabaí e 
Teodoro Sampaio.

PRESIDENTE PRUDENTE
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a  indústria da cons-
trução (27,5%), com destaque para o segmen-
to de edificações; a indústria de alimentos e 
bebidas (15,2%), com destaque para a fabrica-
ção de produtos de padaria e a indústria de 
confecções (9,8%), com destaque para confec-
ção de artigos femininos, masculinos e infan-

tis. Entre as divisões da indústria que apresen-
taram maior taxa de crescimento no número 
de estabelecimentos, no período entre 2000 e 
2004, destacam-se: edição e gráfica (aumento 
de 25,5%); a indústria da construção (aumento 
de 21,7%) e a indústria de confecções (aumen-
to de 20,4%).

Presidente Prudente

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Minimercados e mercearias 1.227   10,9% 1.441   10,3% 17,4% 

 2) Varejo do vestuário 1.090   9,7% 1.433   10,2% 31,5% 

 3) Varejo de materiais de construção 793   7,1% 1.025   7,3% 29,3% 

 4) Comércio de autopeças 684   6,1% 951   6,8% 39,0% 

 5) Farmácias e perfumarias 488   4,4% 650   4,6% 33,2% 

 6) Açougues 503   4,5% 580   4,1% 15,3% 

 7) Varejo de bebidas 425   3,8% 560   4,0% 31,8% 

 8) Varejo de materiais e equips. 285   2,5% 438   3,1% 53,7% 
  de escritório e informática 

 9) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 377   3,4% 435   3,1% 15,4% 

10) Varejo de tecidos e artigos de armarinho 307   2,7% 359   2,6% 16,9% 

11) Outras classes 5.034   44,9% 6.168   43,9% 22,5% 

Total 11.213   100,0% 14.040   100,0% 25,2%

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



O
nd

e 
es

tã
o 

as
 M

ic
ro

 e
 P

eq
ue

na
s E

m
pr

es
as

 e
m

 S
ão

 P
au

lo

��8

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Alojamento e alimentação 1.552   39,5% 1.925   37,9% 24,0%
 Lanchonetes e similares   1.287
 Restaurantes   426
 Hotéis e pousadas   84
 Fornecimento de comida preparada   46
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   39

 2) Serviços prestados às empresas 900   22,9% 1.109   21,8% 23,2%
 Serviços diversos prestados às empresas   484
 Contabilidade e auditoria   171
 Atividades jurídicas   126
 Publicidade   86
 Arquitetura e engenharia   80

 3) Transporte terrestre 505   12,9% 810   15,9% 60,4%
 Transporte rodoviário de cargas   566
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   106
 Transporte rodoviário não-urbano   85
 Transporte rodoviário urbano   36
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   11

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 254   6,5% 312   6,1% 22,8%
 Academias de ginástica   111
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   97
 Atividades de rádio   37
 Atividades teatrais, musicais e literárias   26
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   9

 5) Atividades imobiliárias 129   3,3% 161   3,2% 24,8%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   91
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   42
 Administradoras de imóveis   25
 Corretagem e avaliação de imóveis   3

 6) Serviços pessoais 160   4,1% 155   3,1% -3,1%
 Serviços pessoais diversos   81
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   32
 Atividades funerárias   24
 Lavanderias e tinturarias   10
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   8

 7) Agências de viagens e movim. de cargas 98   2,5% 152   3,0% 55,1%
 Agências de viagem   72
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   39
 Armazenamento e depósito de cargas   31
 Operações de apoio em aeroportos   4
 Organização dos transportes de cargas   3

 8) Informática 98   2,5% 136   2,7% 38,8%
 Processamento de dados   48
 Serviços diversos de informática   40
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   18
 Softwares sob encomenda   13
 Desenvolvimento de softwares prontos para uso   8

 9) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 54   1,4% 101   2,0% 87,0%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   38
 Aluguel de automóveis   26
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   15
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   13
 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas   5

10) Seguros e previdência complementar 28   0,7% 99   1,9% 253,6%
 Seguros de vida   77
 Seguros - não-vida   15
 Planos de saúde   5
 Resseguros   1
 Previdência complementar aberta   1

11) Outras divisões 148   3,8% 121   2,4% -18,2%
Total 3.926   100,0% 5.081   100,0% 29,4%

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

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Construção 558   25,8% 679   27,5% 21,7% 
 Edificações   465     
 Obras especializadas   65     
 Obras de acabamento   27     
 Sondagens e fundações destinadas à construção   25     
 Instalações elétricas   24     

 2) Fabricação de alimentos e bebidas 333   15,4% 376   15,2% 12,9% 
 Fabricação de produtos de padaria   86     
 Fabricação de sorvetes   56     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   29     
 Fabricação de produtos do laticínio   26     
 Fabricação de rações para animais   24     

 3) Confecção de artigos do vestuário 201   9,3% 242   9,8% 20,4% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   188     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   38     
 Fabricação de acessórios do vestuário   13     
 Confecção de roupas profissionais   3  

 4) Produtos de minerais não-metálicos 168   7,8% 180   7,3% 7,1% 
 Fabricação de artefatos de cimento   67     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   66     
 Fabricação de produtos cerâmicos diversos   21     
 Britamento e aparelhamento de pedras   12     
 Fabricação de artigos de vidro   5     

 5) Fabricação de móveis e inds. diversas 163   7,5% 177   7,2% 8,6% 
 Fabricação de móveis de madeira   100     
 Fabricação de produtos diversos   40     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   13     
 Lapidação de pedras preciosas e artefs de joalheria   7     
 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras   5     

 6) Fabricação de produtos de metal 160   7,4% 171   6,9% 6,9% 
 Fabricação de esquadrias de metal   61     
 Fabricação de artigos de serralheria   58     
 Fabricação de produtos diversos de metal   17     
 Artigos de funilaria e metal para uso doméstico   10     
 Tratamento de metais - p. ex. usinagem e galvaniz.   9     

 7) Edição e gráfica 98   4,5% 123   5,0% 25,5% 
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl. e coml.   30     
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   29     
 Execução de serviços gráficos diversos   26     
 Edição de livros, revistas e jornais   14     
 Impressão de jornais, revistas e livros   11     

 8) Indústria de couros e calçados 90   4,2% 107   4,3% 18,9% 
 Fabricação de calçados de couro   39     
 Fabricação de artefatos diversos de couro   31     
 Fabricação de malas, bolsas e valises   18     
 Curtimento e preparação do couro   16     
 Fabric. de calçados de fibras e borracha e madeira   3     

 9) Fabricação de produtos de madeira 67   3,1% 74   3,0% 10,4% 
 Fabricação de artefatos diversos de madeira   31     
 Desdobramento de madeira (serrarias)   22     
 Fabricação de esquadrias de madeira   14     
 Fabricação de embalagens de madeira   4     
 Fabricação de madeira laminada e chapas   3     

10) Fabricação de produtos químicos 46   2,1% 52   2,1% 13,0% 
 Fabricação de produtos de limpeza e polimento   9     
 Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes   8     
 Fabricação de produtos químicos diversos   7     
 Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos   5     
 Fabricação de prods. químicos orgânicos diversos   4     

11) Outras divisões 277   12,8% 285   11,6% 2,9% 
Total 2.161   100,0% 2.466   100,0% 14,1%

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

Presidente Prudente
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Na Região de Governo de Registro53, em 2004, 
no grupo das micro e pequenas empresas 
(MPEs), existiam 4.708 estabelecimentos no 
comércio, 1.819 no setor de  serviços e 701 na 
indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: os minimercados e mercearias (14%); o 
varejo do vestuário (9,8%) e o varejo de mate-
riais de construção (9,4%). Entre os segmentos 
do comércio que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destacam-se: o 
varejo de materiais de construção (aumento 
de 46%); o comércio de autopeças (aumento 
de 39%) e as quitandas, avícolas, peixarias e sa-

�.�0 - Registro

colões (aumento de 23,7%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e 
alimentação (53,8%), com destaque para lan-
chonetes e restaurantes; os serviços prestados 
às empresas (15,9%); e o transporte terrestre 
(11,3%), com destaque para transporte rodo-
viário de cargas. Entre as divisões do setor de 
serviços que apresentaram maior taxa de cres-
cimento no número de estabelecimentos, no 
período entre 2000 e 2004, destacam-se: as 
atividades de informática (aumento de 38,1%); 
as atividade auxiliares da intermediação finan-
ceira (aumento de 37,5%) e o aluguel de ve-
ículos, máquinas e equipamentos (aumento 
de 31,6%).

53 A Região de Governo de Registro é composta pelos seguintes municípios: Barra do Turvo, Cananéia, Eldorado, Iguape, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Mira-
catu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro e Sete Barras.

REGISTRO
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a  indústria da cons-
trução (21,4%), com destaque para o segmen-
to de edificações; a indústria de alimentos e 
bebidas (20,7%), com destaque para a fabrica-
ção de produtos alimentícios diversos e a ex-
tração de minerais não-metálicos (12,8%), com 
destaque para extração de pedra, areia e argi-

la. Entre as divisões da indústria que apresen-
taram maior taxa de crescimento no número 
de estabelecimentos, no período entre 2000 e 
2004, destacam-se: edição e gráfica (aumento 
de 30,8%); a fabricação de móveis e indústrias 
diversas (aumento de 23,1%) e a indústria da 
construção (aumento de 18,1%).

Registro

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Minimercados e mercearias 583   15,0% 657   14,0% 12,7% 

 2) Varejo do vestuário 379   9,8% 463   9,8% 22,2% 

 3) Varejo de materiais de construção 302   7,8% 441   9,4% 46,0% 

 4) Comércio de autopeças 195   5,0% 271   5,8% 39,0% 

 5) Varejo de bebidas 205   5,3% 211   4,5% 2,9% 

 6) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 152   3,9% 188   4,0% 23,7% 

 7) Varejo de tecidos e artigos de armarinho 181   4,7% 174   3,7% -3,9% 

 8) Farmácias e perfumarias 134   3,5% 158   3,4% 17,9% 

 9) Padarias 115   3,0% 131   2,8% 13,9% 

10) Varejo de móveis e artigos de iluminação 105   2,7% 121   2,6% 15,2% 

11) Outras classes 1.533   39,5% 1.893   40,2% 23,5% 

Total 3.884   100,0% 4.708   100,0% 21,2%

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Alojamento e alimentação 785   51,6% 979   53,8% 24,7%  
 Lanchonetes e similares   563
 Restaurantes   249
 Hotéis e pousadas   121
 Pensões, campings e albergues   20
 Fornecimento de comida preparada   11

 2) Serviços prestados às empresas 260   17,1% 289   15,9% 11,2%
 Serviços diversos prestados às empresas   100
 Contabilidade e auditoria   47
 Atividades jurídicas   43
 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra   26
 Arquitetura e engenharia   24

 3) Transporte terrestre 197   12,9% 206   11,3% 4,6%
 Transporte rodoviário de cargas   134
 Transporte rodoviário não-urbano   32
 Transporte rodoviário urbano   21
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   13
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   4

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 78   5,1% 99   5,4% 26,9%
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   35
 Academias de ginástica   34
 Atividades de rádio   16
 Atividades teatrais, musicais e literárias   6
 Distribuição de filmes e vídeos   2

 5) Atividades imobiliárias 52   3,4% 61   3,4% 17,3%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   32
 Administradoras de imóveis   12
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   11
 Corretagem e avaliação de imóveis   6

 6) Serviços pessoais 39   2,6% 39   2,1% 0,0%
 Atividades funerárias   21
 Serviços pessoais diversos   14
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   3
 Lavanderias e tinturarias   1

 7) Ativs. auxs. da intermediação financeira 24   1,6% 33   1,8% 37,5%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   32
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   1

 8) Informática 21   1,4% 29   1,6% 38,1%
 Processamento de dados   8
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   8
 Serviços diversos de informática   6
 Consultoria em hardware   5
 Desenvolvimento de softwares prontos para uso   1

 9) Agências de viagens e movim. de cargas 22   1,4% 27   1,5% 22,7%
 Agências de viagem   14
 Armazenamento e depósito de cargas   8
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   3
 Organização dos transportes de cargas   1
 Operações de apoio em aeroportos   1

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 19   1,2% 25   1,4% 31,6%
 Aluguel de automóveis   7
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   6
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   5
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   3
 Aluguel de embarcações    2

11) Outras divisões 25   1,6% 32   1,8% 28,0%
Total 1.522   100,0% 1.819   100,0% 19,5%

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

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

  1) Construção 127   19,0% 150   21,4% 18,1% 
 Edificações   80     
 Grandes movimentações de terra   14     
 Obras especializadas   14     
 Obras viárias   10     
 Obras de acabamento   9     

 2) Fabricação de alimentos e bebidas 141   21,1% 145   20,7% 2,8% 
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   34     
 Fabricação de produtos de padaria   27     
 Processamento e produção de conservas de frutas   22     
 Processamento e prod. de conservas de legumes   10     
 Fabricação de produtos do laticínio   9     

 3) Extração de minerais não-metálicos 83   12,4% 90   12,8% 8,4% 
 Extração de pedra, areia e argila   80     
 Extração de minerais não-metálicos diversos   10  

 4) Produtos de minerais não-metálicos 80   12,0% 69   9,8% -13,8% 
 Fabricação de artefatos de cimento   53     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   7     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   3     
 Fabricação de produtos cerâmicos diversos   2     
 Fabricação de artigos de vidro   1     

 5) Fabricação de produtos de madeira 51   7,6% 55   7,8% 7,8% 
 Fabricação de artefatos diversos de madeira   17     
 Desdobramento de madeira (serrarias)   17     
 Fabricação de esquadrias de madeira   10     
 Fabricação de embalagens de madeira   8     
 Fabricação de madeira laminada e chapas   3     

 6) Fabricação de móveis e inds. diversas 39   5,8% 48   6,8% 23,1% 
 Fabricação de móveis de madeira   21     
 Fabricação de produtos diversos   19     
 Lapidação de pedras preciosas e artefs. de joalheria   3     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   2     
 Fabricação de móveis de metal   1     

 7) Edição e gráfica 26   3,9% 34   4,9% 30,8% 
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   8     
 Edição e impressão de jornais   7     
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl. e coml.   7     
 Execução de serviços gráficos diversos   4     
 Edição de livros, revistas e jornais   3     

 8) Fabricação de produtos de metal 27   4,0% 26   3,7% -3,7% 
 Fabricação de esquadrias de metal   11     
 Fabricação de artigos de serralheria   7     
 Fabricação de produtos diversos de metal   3     
 Fabricação de estruturas metálicas   2     
 Fabricação de ferramentas manuais   2     

 9) Confecção de artigos do vestuário 19   2,8% 16   2,3% -15,8% 
 Confecção de artigos femininos, mascs. e infantis   13     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   2     
 Fabricação de acessórios do vestuário   1   

10) Fabricação de produtos químicos 18   2,7% 15   2,1% -16,7% 
 Fabricação de produtos químicos diversos   4     
 Fabricação de prods. químicos orgânicos diversos   3     
 Fabricação de explosivos   2     
 Fabricação de fertilizantes   1     
 Fabricação de fibras, fios e cabos sintéticos   1     

11) Outras divisões 58   8,7% 53   7,6% -8,6% 
Total 669   100,0% 701   100,0% 4,8%

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

Registro
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Na Região de Governo de Ribeirão Preto54, em 
2004, no grupo das micro e pequenas empre-
sas (MPEs), existiam 32.495 estabelecimentos 
no comércio, 15.709 no setor de  serviços e 
5.641 na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os seg-
mentos com maior número de empresas fo-
ram: o varejo do vestuário (10,2%); o varejo de 
materiais de construção (7,5%) e os minimer-
cados e mercearias (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 de escri-
tório e informática (aumento de 71,2%); o va-
rejo de materiais de construção (aumento de 

�.�� - Ribeirão Preto

49,6%) e o comércio de autopeças (aumento 
de 49,4%).

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e 
alimentação (33,5%), com destaque para lan-
chonetes e restaurantes; os serviços prestados 
às empresas (29%); e o transporte terrestre 
(16,9%), com destaque para transporte ro-
doviário de cargas. Entre as divisões do setor 
de serviços que apresentaram maior taxa de 
crescimento no número de estabelecimentos, 
no período entre 2000 e 2004, destacam-se: o 
aluguel de veículos, máquinas e equipamen-
tos (aumento de 99,1%); o transporte terrestre 
(aumento de 58,3%) e as atividades de infor-
mática (aumento de 57%).

54 A Região de Governo de Ribeirão Preto é composta pelos seguintes municípios: Altinópolis, Barrinha, Brodowski, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Cravinhos, 
Dumont, Guariba, Jaboticabal, Jardinópolis, Luiz Antônio, Monte Alto, Pitangueiras, Pontal, Pradópolis, Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, Santo 
Antônio da Alegria, São Simão, Serra Azul, Serrana e Sertãozinho.

RIBEIRÃO PRETO
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a  indústria da cons-
trução (29,5%), com destaque para o segmen-
to de edificações; a indústria de alimentos e 
bebidas (9,7%), com destaque para a fabrica-
ção de produtos de padaria e a fabricação de 
produtos de metal (8,6%), com destaque para 
fabricação de esquadrias de metal. Entre as 

divisões da indústria que apresentaram maior 
taxa de crescimento no número de estabele-
cimentos, no período entre 2000 e 2004, des-
tacam-se: a fabricação de máquinas e equipa-
mentos (aumento de 45,2%); edição e gráfica 
(aumento de 31,5%) e a indústria da constru-
ção (aumento de 14,9%).

Ribeirão Preto

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Varejo do vestuário 2.595   10,0% 3.301   10,2% 27,2% 

 2) Varejo de materiais de construção 1.623   6,3% 2.428   7,5% 49,6% 

 3) Minimercados e mercearias 2.130   8,2% 2.262   7,0% 6,2% 

 4) Comércio de autopeças 1.275   4,9% 1.905   5,9% 49,4% 

 5) Farmácias e perfumarias 1.080   4,2% 1.450   4,5% 34,3% 

 6) Varejo de materiais e equips. 827   3,2% 1.416   4,4% 71,2% 
  de escritório e informática 

 7) Varejo de bebidas 881   3,4% 1.105   3,4% 25,4% 

 8) Representantes comerciais de  929   3,6% 1.098   3,4% 18,2% 
  produtos diversos 

 9) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 856   3,3% 1.076   3,3% 25,7% 

10) Livrarias, papelarias e bancas de jornal 639   2,5% 860   2,6% 34,6% 

11) Outras classes 13.097   50,5% 15.594   48,0% 19,1% 

Total 25.932   100,0% 32.495   100,0% 25,3% 

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 Ribeirão Preto,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

   1) Alojamento e alimentação 4.224   34,7% 5.267   33,5% 24,7%
 Lanchonetes e similares   3.239
 Restaurantes   1.409
 Fornecimento de comida preparada   194
 Hotéis e pousadas   151
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   125

 2) Serviços prestados às empresas 3.766   30,9% 4.556   29,0% 21,0%
 Serviços diversos prestados às empresas   2.369
 Assessoria em gestão empresarial   378
 Arquitetura e engenharia   378
 Atividades jurídicas   360
 Contabilidade e auditoria   336

 3) Transporte terrestre 1.674   13,7% 2.650   16,9% 58,3%
 Transporte rodoviário de cargas   2.099
 Transporte rodoviário não-urbano   257
 Transporte rodoviário urbano   143
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   129
 Transporte rodoviário de produtos perigosos   10

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 512   4,2% 653   4,2% 27,5%
 Academias de ginástica   224
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   165
 Atividades teatrais, musicais e literárias   69
 Atividades de rádio   65
 Academias de dança, bailes, circos e rodeios   45

 5) Atividades imobiliárias 330   2,7% 497   3,2% 50,6%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   249
 Administradoras de imóveis   148
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   64
 Corretagem e avaliação de imóveis   36

 6) Informática 309   2,5% 485   3,1% 57,0%
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   110
 Processamento de dados   106
 Serviços diversos de informática   98
 Consultoria em hardware   73
 Softwares sob encomenda   66

 7) Serviços pessoais 430   3,5% 442   2,8% 2,8%
 Serviços pessoais diversos   247
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   93
 Atividades funerárias   40
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   32
 Lavanderias e tinturarias   30

 8) Agências de viagens e movim. de cargas 337   2,8% 434   2,8% 28,8%
 Agências de viagem   164
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   123
 Armazenamento e depósito de cargas   94
 Operações de apoio em aeroportos   21
 Organização dos transportes de cargas   16

 9) Ativs. auxs. da intermediação financeira 314   2,6% 319   2,0% 1,6%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   260
 Serviços diversos de intermediação financeira   46
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   11
 Administração de mercados bursáteis   2

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 116   1,0% 231   1,5% 99,1%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   70
 Aluguel de automóveis   64
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   40
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   20
 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas   18

11) Outras divisões 171   1,4% 175   1,1% 2,3%
Total 12.183   100,0% 15.709   100,0% 28,9%

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

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

   1) Construção 1.450   29,1% 1.666   29,5% 14,9% 
 Edificações   1.033     
 Obras de acabamento   147     
 Obras especializadas   126     
 Instalações elétricas   87     
 Montagem - instalações inds. e estruturas metálicas   64     

 2) Fabricação de alimentos e bebidas 501   10,1% 546   9,7% 9,0% 
 Fabricação de produtos de padaria   112     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   71     
 Fabricação de sorvetes   52     
 Fabricação de aguardente e outros destilados   31     
 Fabricação de produtos do laticínio   28     

 3) Fabricação de produtos de metal 432   8,7% 483   8,6% 11,8% 
 Fabricação de esquadrias de metal   131     
 Fabricação de artigos de serralheria   114     
 Fabricação de produtos diversos de metal   67     
 Tratamento de metais - p. ex. usinagem e galvaniz.   51     
 Fabricação de estruturas metálicas   28     

 4) Confecção de artigos do vestuário 372   7,5% 425   7,5% 14,2% 
 Confecção de artigos femininos, mascs. e infantis   328     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   51     
 Confecção de roupas profissionais   26     
 Fabricação de acessórios do vestuário   11     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   9     

 5) Edição e gráfica 311   6,2% 409   7,3% 31,5% 
 Impressão de materiais p/ uso escolar, indl. e coml.   105     
 Edição e impressão de produtos gráficos diversos   93     
 Execução de serviços gráficos diversos   82     
 Edição de livros, revistas e jornais   43     
 Edição e impressão de jornais   33     

 6) Fabricação de móveis e inds. diversas 383   7,7% 395   7,0% 3,1% 
 Fabricação de móveis de madeira   201     
 Fabricação de produtos diversos   111     
 Fabricação de móveis de metal   35     
 Fabricação de móveis de plástico, vime e junco   18     
 Lapidação de pedras preciosas e artefs. de joalheria   8     

 7) Fabricação de máquinas e equipamentos 219   4,4% 318   5,6% 45,2% 
 Fabricação de máquinas e equips. de uso geral   119     
 Máquinas para indústrias diversas   51     
 Máquinas e equipamentos para agricultura   41     
 Fabricação de máquinas para a ind. metalúrgica   18     
 Equipamentos de transmissão p/ fins industriais   11     

 8) Produtos de minerais não-metálicos 287   5,8% 282   5,0% -1,7% 
 Fabricação de artefatos de cimento   154     
 Fabricação de cerâmica para construção civil   34     
 Fabricação de produtos cerâmicos diversos   28     
 Britamento e aparelhamento de pedras   25     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   19     

 9) Fabricação de produtos químicos 197   4,0% 242   4,3% 22,8% 
 Fabricação de produtos químicos diversos   33     
 Fabricação de produtos de limpeza e polimento   33     
 Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos   29     
 Fabricação de fertilizantes   27     
 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas   24     

10) Artefatos de borracha e plástico 133   2,7% 154   2,7% 15,8% 
 Fabricação de artefatos de plástico   63     
 Fabricação de artefatos de borracha   35     
 Fabricação de embalagens de plástico   30     
 Recondicionamento de pneumáticos   21     
 Fabricação de pneumáticos e câmaras-de-ar   3     

11) Outras divisões 695   14,0% 721   12,8% 3,7% 
Total 4.980   100,0% 5.641   100,0% 13,3%

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

Ribeirão Preto
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Na Região de Governo de Rio Claro55, em 2004, 
no grupo das micro e pequenas empresas 
(MPEs), existiam 5.504 estabelecimentos no 
comércio, 2.620 no setor de  serviços e 1.356 
na indústria.

Entre as MPEs do comércio, em 2004, os 
segmentos com maior número de empre-
sas foram: o varejo do vestuário (10,8%); o 
varejo de materiais de construção (8,4%) e 
os minimercados e mercearias (6,8%). Entre 
os segmentos do comércio que apresenta-
ram 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 50,9%); o comércio de autope-
ças (aumento de 43,6%) e o varejo de mate-

�.�� - Rio Claro

riais de construção (aumento de 33,8%). 

No setor de serviços, em 2004, as divisões com 
maior número de MPEs foram: alojamento e 
alimentação (32,6%), com destaque para lan-
chonetes e restaurantes; os serviços prestados 
às empresas (30,5%); e o transporte terrestre 
(11,7%), com destaque para transporte rodo-
viário de cargas. Entre as divisões do setor de 
serviços que apresentaram maior taxa de cres-
cimento no número de estabelecimentos, no 
período entre 2000 e 2004, destacam-se: as 
atividades auxiliares da intermediação finan-
ceira (aumento de 63,2%); o aluguel de veícu-
los, máquinas e equipamentos (aumento de 
56%) e as atividades de informática (aumento 
de 55,7%).

55 A Região de Governo de Rio Claro é composta pelos seguintes municípios: Analândia, Brotas, Corumbataí, Ipeúna, Itirapina, Rio Claro, Santa Gertrudes 
e Torrinha.

RIO CLARO
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Na indústria, em 2004, as divisões com maior 
número de MPEs foram: a  indústria da cons-
trução (15,3%), com destaque para o segmen-
to de edificações; a indústria de alimentos e 
bebidas (12,4%), com destaque para a fabri-
cação de produtos de padaria e a indústria 
de confecções (11,5%), com destaque para 
confecção de artigos femininos, masculinos 

e infantis. Entre as divisões da indústria que 
apresentaram maior taxa de crescimento no 
número de estabelecimentos, no período en-
tre 2000 e 2004, destacam-se: a fabricação de 
produtos de madeira (aumento de 25%); in-
dústria de confecções (aumento de 22,8%) e a 
indústria da construção (aumento de 21,6%).

Rio Claro

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

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Varejo do vestuário 456   10,0% 595   10,8% 30,5% 

 2) Varejo de materiais de construção 346   7,6% 463   8,4% 33,8% 

 3) Minimercados e mercearias 378   8,3% 373   6,8% -1,3% 

 4) Comércio de autopeças 204   4,5% 293   5,3% 43,6% 

 5) Farmácias e perfumarias 194   4,3% 229   4,2% 18,0% 

 6) Varejo de bebidas 196   4,3% 200   3,6% 2,0% 

 7) Varejo de materiais e equips. 114   2,5% 172   3,1% 50,9% 
  de escritório e informática

 8) Quitandas, avícolas, peixarias e sacolões 131   2,9% 163   3,0% 24,4% 

 9) Varejo de tecidos e artigos de armarinho 153   3,4% 158   2,9% 3,3% 

10) Açougues 143   3,1% 134   2,4% -6,3% 

11) Outras classes 2.231   49,1% 2.724   49,5% 22,1% 

Total 4.546   100,0% 5.504   100,0% 21,1%

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 Rio Claro,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

1) Alojamento e alimentação 643   32,2% 855   32,6% 33,0%
 Lanchonetes e similares   485
 Restaurantes   207
 Hotéis e pousadas   52
 Alimentação em quiosques, carrocinhas e trailers   41
 Fornecimento de comida preparada   40

 2) Serviços prestados às empresas 618   31,0% 798   30,5% 29,1%
 Serviços diversos prestados às empresas   449
 Contabilidade e auditoria   85
 Assessoria em gestão empresarial   62
 Arquitetura e engenharia   54
 Atividades jurídicas   52

 3) Transporte terrestre 224   11,2% 307   11,7% 37,1%
 Transporte rodoviário de cargas   258
 Transporte rodoviário não-urbano   23
 Transporte rodoviário urbano   12
 Táxis, transp. escolar  e serviços de excursão   9
 Transporte ferroviário interurbano   3

 4) Ativs. recreativas, culturais e desportivas 133   6,7% 176   6,7% 32,3%
 Lotéricas, jogos eletrônicos e outros   54
 Academias de ginástica   41
 Atividades teatrais, musicais e literárias   28
 Atividades de rádio   12
 Produção de filmes e fitas de vídeo   9

 5) Atividades imobiliárias 83   4,2% 98   3,7% 18,1%
 Incorporação, compra e venda de imóveis   46
 Administradoras de imóveis   25
 Aluguel de imóveis (por conta própria)   22
 Corretagem e avaliação de imóveis   5

 6) Informática 61   3,1% 95   3,6% 55,7%
 Serviços diversos de informática   32
 Consultoria em hardware   19
 Softwares sob encomenda   18
 Processamento de dados   12
 Manutenção de máqs. de escritório e informática   6

 7) Agências de viagens e movim. de cargas 60   3,0% 83   3,2% 38,3%
 Agências de viagem   46
 Atividades auxiliares dos transportes terrestres   18
 Armazenamento e depósito de cargas   10
 Carga e descarga   5
 Atividades auxiliares dos transportes aquaviários   3

 8) Serviços pessoais 86   4,3% 81   3,1% -5,8%
 Serviços pessoais diversos   41
 Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza   21
 Atividades funerárias   8
 Massagens, saunas, clínicas de estética e spas   6
 Lavanderias e tinturarias   5

 9) Ativs. auxs. da intermediação financeira 38   1,9% 62   2,4% 63,2%
 Corretores de seguros, de saúde e prev. privada   48
 Serviços diversos de intermediação financeira   13
 Corretoras de títulos e valores mobiliários   1

10) Aluguel de veículos, máqs. e equips. 25   1,3% 39   1,5% 56,0%
 Aluguel de objetos pessoais e domésticos   16
 Aluguel de máquinas e equipamentos diversos   8
 Aluguel de automóveis   6
 Aluguel de máqs. e equips. p/ construção civil   5
 Aluguel de ônibus, trailers, reboques e contêineres   4

11) Outras divisões 24   1,2% 26   1,0% 8,3%  
Total 1.995   100,0% 2.620   100,0% 31,3%

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

Rio Claro



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 Rio Claro,  
por segmentos de atividade em �000 e �00�

Segmentos de atividade
  2000   2004  Variação 

   MPEs  % MPEs  % 2004/2000 

 1) Construção 171   14,0% 208   15,3% 21,6% 
 Edificações   112     
 Obras de acabamento   22     
 Instalações elétricas   19     
 Obras especializadas   16     
 Obras diversas de instalação   14     

 2) Fabricação de alimentos e bebidas 150   12,3% 168   12,4% 12,0% 
 Fabricação de produtos de padaria   44     
 Fabricação de sorvetes   17     
 Beneficiamento de arroz e prod. de seus derivados   12     
 Fabricação de produtos alimentícios diversos   12     
 Engarrafamento e gaseificação de águas minerais   9     

 3) Confecção de artigos do vestuário 127   10,4% 156   11,5% 22,8% 
 Confecção de artigos femininos, mascs e infantis   124     
 Confecção de roupas íntimas, blusas e camisas   16     
 Confecção de roupas profissionais   10     
 Fabricação de acessórios do vestuário   5     
 Fabricação de acessórios p/ segurança industrial   1     

 4) Produtos de minerais não-metálicos 128   10,5% 127   9,4% -0,8% 
 Fabricação de cerâmica para construção civil   44     
 Fabricação de artefatos de cimento   29     
 Fabricação de produtos cerâmicos diversos   28     
 Britamento e aparelhamento de pedras   8     
 Fabric. de produtos mins. não-metálicos diversos   7     

 5) Fabricação de produtos de metal 99   8,1% 112   8,3% 13,1% 
 Fabricação de produtos diversos de metal   23     
 Fabricação de esquadrias de metal   22     
 Fabricação de artigos de serralheria   20     
 Tratamento de metais - p. ex. usinagem e galvaniz.   11     
 Fabricação de estruturas metálicas   7     

 6) Fabricação de móveis e inds. diversas 95   7,8% 88   6,5% -7,4% 
 Fabricação de móveis de madeira   38     
 Fabricação de produtos diversos   19     
 Fabricação de artefatos de caça, pesca e esporte   14     
 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos   7     
 Fabricação de móveis de metal   3     

 7) Extração de minerais não-metálicos 66   5,4% 77   5,7% 16,7% 
 Extração de pedra, areia e argila   65     
 Extração de minerais não-metálicos diversos   10     
 Extração de minerais p/ fabricar adubo e fertilizantes   2   

 8) Fabricação de máquinas e equipamentos 59   4,8% 68   5,0% 15,3% 
 Fabricação de máquinas e equips. de uso geral   29     
 Fabricação de máquinas para a ind. de alimentos   10     
 Máquinas para indústrias diversas   8     
 Fabricação de máquinas-ferramenta   4     
 Máquinas p/ transporte e elevação de cargas   3     

 9) Fabricação de produtos de madeira 44   3,6% 55   4,1% 25,0% 
 Desdobramento de madeira (serrarias)   19     
 Fabricação de artefatos diversos de madeira   17     
 Fabricação de esquadrias de madeira   16     
 Fabricação de embalagens de madeira   2     
 Fabricação de madeira laminada e chapas   1     

10) Fabricação de produtos químicos 48   3,9% 55   4,1% 14,6% 
 Fabricação de produtos químicos diversos   19     
 Fabricação de produtos de limpeza e polimento   6     
 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas   6     
 Fabricação de intermediários para resinas e fibras   4     
 Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos   4     

11) Outras divisões 235   19,2% 242   17,8% 3,0% 
Total 1.222   100,0% 1.356   100,0% 11,0%

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

Rio Claro




