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1 Introdução 

O setor de serviços é o responsável pelo aumento de produtividade e do crescimento 

da economia em diversos países desenvolvidos e, no caso dos países que compõem a União 

Européia, é o único setor que apresentou geração de emprego nas duas últimas décadas. 

Em nível nacional, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), o setor de serviços foi responsável em 2007 por 65,8% do PIB (Produto Interno 

Bruto) total do Brasil (valor adicionado a preços básicos). É uma participação significativa, 

bem superior à da indústria que foi de 28,7%. Em valores correntes, o PIB de serviços em 

2007 foi da ordem de R$1.441 bilhões, contra R$ 628 bilhões da indústria. Quando se analisa 

a participação do setor no volume total de emprego este percentual é ainda maior. Segundo 

dados do IBGE, o setor de serviços foi responsável por 75% do pessoal total ocupado no país, 

contra uma participação de 24% da indústria1. 

Apesar da importância econômica do setor, o conhecimento a respeito de diversos 

aspectos das atividades de serviço ainda é insuficiente, sobretudo no que se refere à sua 

dinâmica regional. Jennequim (2007) comenta que há uma série de entraves aos estudos 

internacionais sobre o padrão locacional dos serviços, principalmente a falta de uma base de 

dados homogênea e regular, que permita uma comparação inter-regional.  

No Brasil, em particular, os estudos sobre os aspectos locacionais das atividades de 

serviços ainda se encontram em um estágio inicial. Segundo Domingues et al. (2006), até o 

momento constam apenas dois estudos sobre a localização e a distribuição espacial dos 

serviços. 

De acordo com estudo realizado por Domingues et al. (2006), a região sudeste é a 

grande concentradora das atividades de serviços. Utilizando como medida de concentração a 

participação no valor adicionado, os autores identificaram que a região concentra 70,76% dos 

serviços do Brasil e o Estado de São Paulo quase 45% do total nacional. Outro resultado 

interessante deste estudo é que a região metropolitana de São Paulo é responsável por 34,70% 

do valor adicionado dos serviços, sendo que as áreas não-metropolitanas têm participação de 

6%, percentual superior à participação de todo o Centro-Oeste (5,82%) e próximo à 

participação dos Estados da Bahia e de Pernambuco somados. 

                                                
1 Vale notar que na categoria serviços, o IBGE inclui as atividades de comércio e reparação de veículos e objetos 
pessoais. Retirando este grupo de atividades, o percentual de participação do setor de serviços no total de pessoas 
ocupadas cai para 55% e a participação no PIB cai para 47%. 



 13 

A concentração das atividades de serviço em áreas metropolitanas é fato constatado 

em vários estudos internacionais (MARSHALL, 1988; HOUDEBINE, 1999) e reflete, 

sobretudo, uma característica fundamental dessas atividades, que é a dependência dos locais 

de demanda, isto é, da proximidade com os centros de consumos. Outro fato constatado nestes 

estudos é que as atividades de serviço nas regiões metropolitanas são diversificadas, incluindo 

serviços mais sofisticados que não estão presentes em regiões menos desenvolvidas, 

normalmente serviços intensivos em conhecimento - KIBS (Knowledge Intensive Business 

Services), onde se inclui grande parte dos serviços prestados às empresas, como marketing, 

propaganda, consultoria financeira e jurídica, etc. 

Segundo Domingues et al. (2006), estas persistentes e generalizadas diferenças entre 

os municípios que compõem as regiões metropolitanas e aqueles localizados no interior dos 

estados indicam, com alguma precisão, as forças polarizadoras e as dispersoras dos serviços. 

Entretanto, assim como ocorre em grande parte dos estudos internacionais, o trabalho destes 

autores apresenta uma forte limitação, que é o agrupamento das atividades de serviços em 

grandes blocos analíticos, o que implica perda significativa de compreensão da dinâmica de 

localização do setor. 

Conforme apontado por Jennequim (2008), via de regra os estudos sobre o setor 

tendem a agrupar os segmentos de serviços em cinco grandes grupos, a saber: 

• atacado e comercio varejista, hotéis e restaurantes, 

• transporte, armazenagem e comunicação,  

• serviços financeiros, seguros, bens imóveis e serviços a empresas,  

• administração publica, defesa e previdência social e  

• serviços de educação, saúde, assistência social e outros serviços comunitários, social e 

outros serviços pessoais. 

 

Porém, este agrupamento não só dificulta a identificação das dinâmicas particulares de 

cada segmento, como é inadequado para o tratamento de microrregiões que compõem a região 

metropolitana. Só para ilustrar, na região oeste de São Paulo, há municípios, como Barueri e 

Santana de Paranaíba, em que, segundo dados da RAIS/MTE (Relação Anual de Informações 

Sociais/Ministério do Trabalho e Emprego), o setor de serviços responde em média por 50% 

dos estabelecimentos.  
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Além da limitação relativa à classificação, nota-se também que os estudos em questão 

tendem a utilizar indicadores que não necessariamente estão adequados aos estudos de 

aglomerações de empresas de serviços. Destacam-se: 

1) Indicadores de relevância econômica - não se utiliza de indicadores que captem a 

formação de um aglomerado; 

2) Agrupamento de serviços: é inadequado, sobretudo no emprego de critérios de 

similaridade e de sinergia das atividades; 

3) Tratamento estatístico – regiões metropolitanas – extrato certo (empresas com mais de 

20 foram excluídas. Grande parte das empresas de serviço foi excluída) 

 

A expressiva participação do setor nos municípios de Barueri e de Santana de Parnaíba 

é uma das principais razões que motivaram este estudo, tendo em vista a atuação da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie na região. Justifica-se o foco do estudo nesses 

municípios porque se pretende tomar seus resultados como base para o planejamento do 

Curso de Administração oferecido na unidade Tamboré da UPM, em termos de foco, público 

alvo, conteúdo e formatação dos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu. 

Paralelamente, durante o desenvolvimento do estudo, pretende-se mapear as oportunidades 

percebidas para oferta de cursos de lato sensu in company e de atuação do Mackenzie 

Soluções. Espera-se, com isso, suprir eventuais carências de oferta de cursos úteis para a 

formação da mão-de-obra demandada pelas empresas da região e, assim, contribuir para o 

desenvolvimento de toda a região. 

O estudo apresenta relevância acadêmica por se tratar de um tema pouco explorado em 

pesquisas aplicadas. Além disso, sua importância prática está relacionada com a possibilidade 

de indicar uma forma de relacionamento entre elos da cadeia de suprimentos que implique em 

redução de custos para os agentes econômicos e para a cadeia de suprimentos como um todo. 

Esta possibilidade afetaria positivamente o desempenho individual das empresas e das cadeias 

de suprimentos.  

São partes deste estudo, além dessa introdução, a apresentação do referencial teórico, a 

descrição do desenho de pesquisa planejado, os resultados objetivados, a análise dos dados 

quantitativos para identificação dos aglomerados, a análise dos dados coletados em 

entrevistas, para a caracterização dos aglomerados da região em estudo, as conclusões e, 

finalmente, as limitações deste estudo e sugestões para próximos estudos. 
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2 Fundamentação Teórica  

 

2.1 Atividades de serviço: conceito e classificação 

Os autores contemporâneos cunharam três expressões ao se referirem aos serviços: 

setor terciário, setor residual e setor pós-industrial. Setor terciário, expressão cunhada por 

Fisher (1935), está de acordo com a idéia de que “primário” e “secundário” estão, 

respectivamente, relacionados à agricultura/extração e ao industrial. Clark (1940) considerava 

que todas as atividades que não fossem relacionadas à mineração, agricultura e manufatura 

poderiam ser caracterizadas como “residuais” – o que tornava difícil a compreensão das 

especificidades dos serviços.  

Muito embora não signifique um ranking de importância entre eles, alguns autores 

acreditam que essa terminologia pode deixar o setor terciário em posição menos importante 

ou ainda dependente dos outros dois para existir. Esta visão de serviços como uma categoria 

residual, subordinada à indústria, remonta aos clássicos (Meirelles, 2006a). Autores como 

Adam Smith (1777), Karl Marx (1867), Mill (1848) e Walras (1874) consideravam as 

atividades de serviços como predominantemente improdutivas, baseadas num trabalho não 

reprodutível, isto é, um trabalho que não se fixa em objetos concretos de modo a reproduzir o 

valor gerado (vide MEIRELLES, 2006a). Todavia, a partir dos anos 1970, observa-se uma 

evolução crescente nos estudos relacionados ao setor de serviços, no sentido de identificar 

suas especificidades e seu papel na dinâmica econômica de modo sistemático. Neste período, 

surge um intenso debate em torno do papel dos serviços na moderna economia de base 

industrial. De um lado, autores “pós-industrialistas”, que defendem o setor como o principal 

responsável pelo processo de desenvolvimento econômico, tendo Bell (1973) como um dos 

seus precursores, e autores defensores da indústria como propulsora e propagadora do 

desenvolvimento, como Baumol (1967), Cohen e Zisman (1987), entre outros. 

Após a década de 1980, com o evidente avanço do setor, sobretudo nas economias 

desenvolvidas, além dos cientistas e pesquisadores os membros do governo passaram a ter 

uma crescente curiosidade em tentar compreender o que são os serviços. No âmbito destas 

discussões surge uma série de questionamentos quanto à própria definição de serviços 

presente nas classificações das atividades econômicas das estatísticas oficiais.  

Atualmente, as classificações das atividades econômicas variam em torno de três 

padrões: i) Padrão ISIC (International Standard Industrial Classification: adotado por 



 16 

organismos multilaterais, como ONU (Organização das Nações Unidas), Banco Mundial e 

FMI (Fundo Monetário Internacional); ii) Padrão NACE (European Union’s General 

Industrial Classification of Economic Activities): adotado pela Comunidade Européia; iii) 

Padrão NAICS (North American Industry Classification System): adotado pelos Estados 

Unidos e Canadá. Conforme apresentado em Meirelles (2003), em linhas gerais não há 

grandes diferenças entre estes padrões. As variações giram, essencialmente, em torno do nível 

de agrupamento das atividades. O padrão NAICS, por exemplo, apresenta um nível maior de 

detalhamento, o que dificulta o agrupamento das atividades nos moldes do padrão ISIC ou 

NACE, que são bastante próximos. Como o padrão ISIC é um padrão internacional, situando, 

por meio das estatísticas compiladas, a posição e o desempenho das economias nacionais no 

ranking mundial, este padrão é o mais adotado. 

No Quadro 1 é apresentada a classificação das atividades econômicas segundo o 

padrão ISIC. Fazem parte do setor terciário as atividades de G até O. Como se pode ver, as 

atividades que compõem o setor terciário incluem comércio e serviços. São atividades que 

apresentam a característica predominante de produzir e gerar bens intangíveis, não duradouros 

e não mensuráveis, cujo objetivo é atender e dar suporte à produção de bens e produtos 

tangíveis, ou seja, atender e dar suporte à agricultura e à indústria, como os serviços de 

transporte, comunicação e distribuição. Além dos serviços financeiros, todas as atividades que 

não se enquadram na concepção material e tangível de produção, mas que contribuem para o 

seu desenvolvimento, são agrupadas nas atividades de serviço. 

Esta miscelânea de atividades tem gerado uma série de questionamentos quanto à 

funcionalidade das estatísticas oficiais para a compreensão das especificidades dos serviços. 

Conforme apresentado em Meirelles (2003; 2006a), a principal restrição desta classificação 

reside no fato de que se considera como atributos fundamentais dos serviços o uso intensivo 

de recursos humanos e a natureza intangível do produto gerado. Estas duas características em 

conjunto induzem a dois erros de classificação. De um lado, exclui do setor uma série de 

serviços intensivos em capital, como é o caso dos serviços de infra-estrutura econômica 

(distribuição de energia elétrica, gás, água etc.). De outro, uma série de atividades que não são 

de serviço são contabilizadas como tal em função da intangibilidade do produto, como é o 

caso de algumas atividades do setor de software. 

Além destas restrições, nota-se que as estatísticas oficiais não conseguem captar a 

crescente expansão do setor de serviço, oriunda, sobretudo, do processo de terceirização. As 

atividades terceirizadas têm sido em sua maioria alocadas na rubrica “serviços prestados às 
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empresas” ou “outros serviços prestados às empresas”, incluindo-se nesta categoria um rol de 

atividades variado, totalmente descaracterizado e que cresce a cada ano. Com o aumento da 

divisão do trabalho, proporcionado pelo próprio avanço do processo de industrialização, a 

tendência é que cada vez mais este resíduo tenda a aumentar. 

 

Quadro 1 Classificação das atividades econômicas - Padrão ISIC (International 

Standard Industrial Classification) 

 

A – Agriculture, hunting and forestry  
01 – Agriculture, hunting and related service activities 
02 - Forestry, logging and related service activities 

B – Fishing 
05 - Fishing, aquaculture and service activities incidental to fishing 

C – Mining and quarrying  
10 - Mining of coal and lignite; extraction of peat 
11 – Extraction of crude petroleum and natural gas; service activities incidental to oil and gas extraction, 
excluding surveying 
12 - Mining of uranium and thorium ores 
13 - Mining of metal ores 
14 - Other mining and quarrying 

D – Manufacturing 
15 – Manufacture of food products and beverages 
16 – Manufacture of tobacco products 
17 – Manufacture of textiles 
18 – Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
19 – Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness and footwear 
20 – Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw 
and plaiting materials 
21 – Manufacture of paper and paper products 
22 – Publishing, printing and reproduction of recorded media 
23 – Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel 
24 – Manufacture of chemicals and chemical products 
25 – Manufacture of rubber and plastics products 
26 – Manufacture of other non-metallic mineral products 
27 – Manufacture of basic metals 
28 – Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 
29 – Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
30 – Manufacture of office, accounting and computing machinery 
31 – Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c. 
32 – Manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus 
33 – Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches and clocks 
34 – Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 
35 – Manufacture of other transport equipment 
36 – Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
37 – Recycling 

E - Electricity, gas and water supply  
40 – Electricity, gas, steam and hot water supply 

401 - Production, transmission and distribution of electricity  
402 - Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains  
403 - Steam and hot water supply 

41 - Collection, purification and distribution of water 
F - Construction  

45 – Construction 
451 - Site preparation  
452 - Building of complete constructions or parts thereof; civil engineering  
453 - Building installation  
454 - Building completion 
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455 - Renting of construction or demolition equipment with operator 
G - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods 

50 - Sale, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles; retail sale of automotive fuel 
51 – Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and motorcycles 
52 - Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repair of personal and household goods 

H - Hotels and restaurants 
55 - Hotels and restaurants 

I - Transport, storage and communications  
60 - Land transport; transport via pipelines 
61 - Water transport 
62 - Air transport 
63 – Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies 
64 - Post and telecommunications 

J - Financial intermediation 
65 - Financial intermediation, except insurance and pension funding 
66 - Insurance and pension funding, except compulsory social security 
67 - Activities auxiliary to financial intermediation 

K - Real estate, renting and business activities  
70 - Real estate activities 
71 - Renting of machinery and equipment without operator and of personal and household goods 
72 - Computer and related activities 
73 - Research and development 
74 - Other business activities 

L - Public administration and defense; compulsory social security  
75 - Public administration and defense; compulsory social security 

M - Education  
80 – Education 

N - Health and social work  
85 - Health and social work 

O - Other community, social and personal service activities  
90 - Sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities 
91 - Activities of membership organizations n.e.c. 
92 - Recreational, cultural and sporting activities 
93 - Other service activities 

P - Activities of private households as employers and undifferentiated production activities of private households 
95 - Activities of private households as employers of domestic staff 
96 - Undifferentiated goods-producing activities of private households for own use 
97 - Undifferentiated service-producing activities of private households for own use 

Q - Extra-territorial organizations and bodies  
99 - Extra-territorial organizations and bodies 

 

Verificam-se na literatura contemporânea de serviços várias propostas alternativas de 

classificação que visam suprir estas lacunas e incoerências das estatísticas oficiais; algumas 

são inspiradas nas características de consumo (BROWNING; SINGLEMAN, 1978; 

NUSBAUMER, 1984) outras nas características de produção (WALKER, 1995; 

MARSHALL; WOOD, 1985). A análise focada na produção, ou oferta, define três 

características que distinguem os serviços das demais atividades econômicas, a saber: fluxo, 

variedade e uso intensivo de recursos humanos. Mas a maior parte das propostas está centrada 

nas características da demanda, ou seja, busca analisar os serviços a partir do seu uso, a partir 

do fim último a que se prestam. Nesta perspectiva, as atividades de serviços estão 

subdivididas em duas categorias básicas: serviços intermediários (também denominados de 

serviços produtivos) e serviços finais (ou serviços de consumo). O Quadro 2 apresenta 

resumidamente estas propostas. 
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Quadro 2 Proposta de classificação das atividades de serviços 

Autores Classificação Critério de 
Classificação 

Browning 
& 
Singleman 
(1978) 

• Serviços produtivos ou serviços às empresas (financeiros, 
design, consultoria etc.) 

• Serviços distributivos (transporte, armazenamento, vendas, 
comunicação) 

• Serviços sociais (coletivos ou de utilidade pública, saúde, 
educação, defesa etc.) 

• Serviços pessoais (serviços domésticos, serviços de lazer e 
entretenimento, turismo, alimentação etc.) 

Características de 
consumo segundo 
funções 
desempenhadas, tipo 
de usuário e 
orientação de 
mercado. 

Nusbaumer 
(1984) 

• Serviços primários: serviços fornecidos pelos fatores de 
produção em todas as atividades econômicas, compreendendo 
máquinas (capital físico) e recursos naturais (água, terra e ar); 

• Serviços intermediários: relacionados à comercialização e 
distribuição de bens e outros serviços (financiamento, 
telecomunicações, transporte, armazenamento e manutenção); 

• Serviços finais: relacionados ao bem-estar e à qualidade de 
vida dos consumidores finais, englobando, inclusive, os 
serviços públicos de segurança, saúde e educação.  

Características de 
consumo segundo 
funções 
desempenhadas e 
posição ocupada no 
circuito de produção 
e troca. 

Marshall; 
Wood 
,(1988) 

• Serviços de processamento de informações; 
• Serviços relacionados à produção de bens e mercadorias; 
• Serviços de apoio às necessidades pessoais. 

Conteúdo de 
expertise e função 
desempenhada. 

Walker 
(1985) 

• Serviços de produção: atividades de apoio ao processo de 
produção; 

• Serviços de circulação: atividades de apoio à transferência de 
mercadorias, trabalho, dinheiro e informação; 

• Serviços baseados em trabalho (serviços médicos, 
educacionais, lazer e domésticos); 

• Serviços governamentais 

Vínculo estabelecido 
no processo 
produtivo (produção 
ou circulação) e 
resultado final 
(tangível ou 
intangível) 

Fonte: Meirelles (2006a, p. 16). 

 

No âmbito da literatura de marketing de serviços, autores como Fitzsimmons e 

Fitzsimmons (2000) propõem que, mesmo quando difícil de ser feita, existe distinção entre 

bem e serviço. Os autores utilizam uma classificação de serviços baseada na interação do 

cliente e na intensidade do grau de trabalho. Assim sendo, destacam as seguintes 

características especiais que diferenciam os serviços dos bens: 

• O consumidor participa do processo da prestação do serviço: ao invés de ser um 

consumidor passivo, ele se transforma num agregador do produto (serviço). 

• Produção e consumo simultâneos do serviço: uma vez que o consumidor é ativo na 

prestação do serviço, existe simultaneidade entre o momento da produção e do consumo. 

• Perecibilidade da capacidade: os serviços operam em um sistema aberto, com o impacto 

total das variações da demanda sendo transmitido ao sistema. 



 20 

• Seleção da localização em função dos consumidores: o prestador do serviço e o 

consumidor devem se encontrar, portanto a localização deve considerar a possibilidade de 

acesso do consumidor. 

• Intensidade do trabalho: quando a atividade é centrada nas pessoas exige mais 

experiência do prestador de serviço; a automação pode eliminar as relações pessoais, mas 

provoca o aumento da atenção ao trabalho, o que pode gerar uma variação no serviço. 

• Intangibilidade: os serviços são atividades, enquanto bens são objetos, assim, eles 

constituem um problema para os consumidores que dificilmente poderão testar sua 

eficiência, apenas deverão se basear na reputação dos prestadores desses serviços. 

• Dificuldade para medição da produção: como para cada cliente o serviço prestado é 

diferente, por maior que seja a padronização, a avaliação de um serviço deve ser feita 

pelo acompanhamento do processo ou de pesquisa de mercado. 

 

Edvardsson et al. (2005) criticam algumas das características citadas anteriormente como 

notórias dos serviços. Os autores argumentam que essas características estão mais associadas 

às dificuldades enfrentadas pelos prestadores de serviços na entrega dos serviços do que às 

soluções de problemas dos consumidores, uma vez que: 

• Existe uma gama de serviços que não exigem a presença do cliente para a sua prestação 

tais como conserto e transporte de variados bens ou lavagem de roupas, o que não 

justifica a generalização da inseparabilidade. 

• A perecibilidade não é aplicável à maioria dos serviços que envolvem informação, pois 

essa pode ser “estocada” e acessada em diferentes momentos. 

• A tecnologia da informação tem homogeneizado a prestação dos serviços, o que desafia a 

idéia de heterogeneidade. 

• Bens são muitas vezes associados como fatores-chave para a dimensão da qualidade dos 

serviços, contrariando a questão da intangibilidade. 

 

De qualquer forma, os autores reconhecem que, apesar das falhas na generalização 

apresentadas pelas características associadas à prestação de serviços, mesmo não abarcando a 

sua completude, a inseparabilidade, a perecibilidade, a heterogeneidade e a intangibilidade 

ainda são relevantes e seu uso é importante para uma boa gama de serviços, dependendo de 

como são retratados e qual é a proposta de seu estudo. 
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Shostack (1987) explica que serviços não são “coisas”, portanto, devem ser percebidos 

como processos ao invés de objetos. Como processos, têm as características já citadas 

(intangibilidade, perecibilidade, simultaneidade na produção/consumo e participação do 

consumidor na prestação do serviço). A autora sugere dois caminhos para a descrição do 

processo de serviço: um de acordo com as etapas e seqüências que constituem o processo 

(complexidade do processo) e outro em consonância com a variabilidade dessas etapas e 

seqüências (diversidade). 

Kang e McDermott (2000) reiteram as colocações de que os serviços se diferenciam 

da manufatura em quatro questões genéricas: intangibilidade, heterogeneidade, perecibilidade 

da saída e simultaneidade de produção e consumo. Apontando essa classificação inicial como 

genérica demais, argumentando que há necessidade de se incluírem as pessoas como parte do 

sistema de serviços, assim como o fazem Shostack (1987) e Fitzsimmons e Fitzsimmons 

(2000). Dessa forma, em linhas gerais, os serviços vistos, como processos, são analisados 

basicamente em relação às seguintes dimensões: complexidade/diversidade, 

tangibilidade/intangibilidade, baseados em pessoas/baseados em tecnologia, grande/baixa 

demanda, tempo de contato com o prestador de serviço. 

A Figura 1 apresenta um modelo para análise da prestação de serviços realizada pela 

linha de frente (front office) nas organizações. 

O modelo para análise do trabalho da linha de frente parte da tríade de Kingman-

Brundage (1995), composta pelas lógicas do cliente, técnica e do empregado. O valor do 

serviço pode ser percebido pela lógica do cliente a partir de dois pontos, conforme Zarifian 

(2001b). No encontro entre cliente e empregado, o valor do serviço pode ser percebido pela 

competência profissional dos empregados em identificar e conhecer a atividade do cliente-

usuário e em interpretar e compreender o problema do destinatário do serviço. Na interface 

técnica, a organização oferece o valor ao cliente (e sociedade), de acordo com Zarifian 

(2001b), considerando as conseqüências, ou seja, oferecendo um serviço que atenda os 

aspectos de avaliação da utilidade, da justiça, da solidariedade e da estética. 

 



 22 

 

 

 

Figura 1 Modelo para análise do trabalho da linha de frente 

FONTE: Adaptado de KINGMAN-BRUNDAGE, 1995; ZARIFIAN, 2001b; GADREY, 

2001. 

 

Ainda para Zarifian (2001b), em uma abordagem do valor do serviço, a sua gestão 

deve compreender a pertinência (atividade baseada no contato do empregado de linha de 

frente com o cliente) no intuito de coadunar objetivos organizacionais e expectativas do 

cliente. Deve, ainda, compreender a eficiência e eficácia, preocupações da lógica técnica, que 

coordena, respectivamente, as expectativas dos clientes com os recursos organizacionais 

disponíveis e esses com os objetivos da entidade prestadora de serviço (interface de suporte). 

Através da relação entre resultados alcançados com objetivos e recursos organizacionais, a 

entidade pode controlar como estão sua eficiência e pertinência. 

Esses resultados representam não somente o controle, mas um elemento fundamental 

no conceito do serviço, conforme Heskett et al. (1997). Por meio dele pode-se equacionar o 

- Interface de encontro: na qual o 
serviço tem valor para o cliente a partir 
dos recursos (capacitância dos 
empregados, conhecimento da 

lógica 
técnica 

tarefa 

lógica 
do 

cliente 

valor 

lógica 
do 

empregado 

atividad

- Interface técnica: na qual o valor do 
serviço encontra-se na utilidade, 
justiça, estética e solidariedade. 

- Deve atender: expectativas do 
cliente e cuidar a pertinência 

- Deve contemplar a estratégia para a Cadeia 
Serviço-Lucro, preocupando-se com eficácia, 
recursos e eficiência. 

- Para tal, acompanha os resultados, realizando 
controle da eficiência e da pertinência. 
- Este controle pode ser feito por uma avaliação 

- Cultura organizacional dissemina a 
idéia de que a emoção faz parte do 
trabalho, sendo muitas vezes, decisiva no 
valor do serviço, sob a ótica do cliente. 

Interface de suporte 
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valor do serviço aumentando a sua qualidade e diminuindo seus custos. Conforme Heskett et 

al. (1997), a estratégia da cadeia serviço-lucro deve contemplar resultados de qualidade e 

produtividade (através da capacitação e satisfação dos funcionários e de estratégias 

operacionais) para aumentar o valor do serviço, chegando, assim, à satisfação e fidelização do 

cliente e, conseqüentemente, ao crescimento da receita e lucratividade da organização. 

A visão de serviço estratégico de Heskett et al. (1997) consiste em quatro elementos: 

• identificação do segmento de mercado-alvo; 

• desenvolvimento de um conceito de serviço para contemplar as necessidades de 

consumidores-alvo; 

• priorização dos processos operacionais para sustentar o conceito de serviço; 

• projeção de um sistema de entrega de serviço para suportar a estratégia operacional. 

 

Essa visão estratégica pode acoplar uma avaliação multicritério para acompanhar os 

controles de pertinência e eficiência organizacionais. Conforme Gadrey (2001), critérios 

técnicos, financeiros, de relacionamento, ecológicos, de inovação e reputação podem fornecer 

à organização prestadora de serviço o feedback necessário sobre sua produtividade. 

Silvestro (1999) propõe uma matriz de classificação dos serviços pautada pelo volume 

produtivo da organização – que no modelo do processo de serviço é definido como o volume 

de clientes processados por unidade de negócio por período, e pela variedade, que representa 

um grupo de características do serviço: foco nas pessoas/equipamentos, nível de contato com 

o cliente, valor agregado no front office, grau de customização, grau de discrição do 

empregado e foco no produto/processo (ver Figura 2). 

Outra crítica dos autores refere-se à complexidade das seis dimensões que compõem o 

eixo vertical. Para esses autores, não é clara a forma como essas seis dimensões estão 

definidas em um único eixo. Mas os autores fazem uma ressalva a essa crítica, pois 

reconhecem que, com o aumento da capacidade de informação tecnológica, o volume de 

serviço pode estar mais relacionado com decisões sobre o design do processo, especialmente 

em negócios com alto volume de informações. 
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Figura 2 Matriz de classificação dos serviços 

FONTE: SILVESTRO, 1999, p. 401. 

 

A partir da análise dessa matriz e do estudo de outros autores (Schmener, 1986; 

Tinnila e Vepsalainen, 1995; e Kellogg e Nie, 1995 apud COLLIER e MEYER, 1998), 

Collier e Meyer (1998) propõem uma nova matriz de posicionamento de serviço. Essa matriz 

está baseada em dois eixos: o eixo vertical retrata o número de caminhos construídos no 

sistema de serviço pela gerência; o eixo horizontal retrata a seqüência de atividades do 

encontro de serviço do cliente. 

Dessa forma, os autores apresentam uma classificação das empresas de serviço 

baseada em três aspectos: a direção do processo deriva da natureza do desejo do cliente; os 

resultados da performance do serviço encontram-se na diagonal da matriz; os dois eixos são 

conceitualmente independentes. Assim, os autores classificam os serviços em três tipos: os 

roteados pelo cliente, os co-roteados (cliente e organização direcionam o serviço) e os 

roteados pelo prestador de serviço (ver Figura 3). 

 

Serviços Profissionais 

       Baixo     Alto 
Volume de consumidores por período 

Variedade 

Loja de Serviços 

Serviços em Massa 
 Tempo de contato 
Baixa Customização 
 Discrição 
 Foco em equipamentos 
 Orientado para back  office 
 Orientado para produto 

 Tempo de contato 
Média Customização 
 Discrição 
 Foco em pessoas/equipamentos 
Mista Orientado para front/back office 
 Orientado para produto/processo 

 Tempo de contato 
Alta Customização 
 Discrição 
 Foco em pessoas 
 Orientado para front office 
 Orientado para processo 
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Além da demanda final, há uma crescente demanda intermediária das organizações 

por serviços em razão do papel da informação e do conhecimento na sociedade, uma vez que 

as empresas, por razões econômicas, têm preferido abastecer-se a fazer. O setor industrial tem 

descoberto e incorporado a noção de serviço, assim como o setor de serviços tem 

industrializado sua forma de funcionamento (ZARIFIAN; 2001a).  

 

  

        Único           Serviço do Cliente                         
Altamente 
        Não Replicável        Seqüência da Atividade de Encontro         
Replicável 

 
Preenchimento 

dos desejos e 
necessidades 

do cliente 
 
 
 
 

Gerenciamento 
das característi- 
cas do sistema de 
serviço 

Cliente deseja um 
alto grau de 
liberdade e poder de 
decisão para 
selecionar a 
seqüência das 
atividades de 
prestação do serviço 
 
Alta repetição da 
seqüência de 
atividades de 
prestação do serviço 

Cliente deseja um 
grau moderado de 
liberdade e poder de 
decisão para 
selecionar a 
seqüência das 
atividades de 
prestação do serviço 
 
Baixa a moderada 
repetição da 
seqüência de 
atividades de 
prestação do serviço 

Cliente deseja um 
baixo grau de 
liberdade e poder de 
decisão para 
selecionar a 
seqüência das 
atividades de 
prestação do serviço 
 
Alta repetição da 
seqüência de 
atividades de 
prestação do serviço 

Várias possibilidades 
para os clientes 
 
 
Baixo grau de 
controle da gerência 
sobre o sistema de 
serviço 

   

Moderado número de 
possibilidades para os 
clientes 
 
Moderado grau de 
controle da gerência 
sobre o sistema de 
serviço 

   

Limitado número de 
possibilidades para os 
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Alto grau de controle 
da gerência sobre o 
sistema de serviço 
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Figura 3 Matriz do sistema de entrega do serviço 

FONTE: Collier e Meyer; 1998, p. 1231. 
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Dessa forma, as organizações de serviços, assim como as organizações industriais, são 

compostas por três grandes atividades: o da concepção das novas tecnologias e dos novos 

produtos e serviços; o dos grandes sistemas técnicos que asseguram a produção material 

desses produtos ou serviços e o da relação direta com os clientes ou usuários (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 As três atividades da produção 

Fonte: ZARIFIAN; 2001a, p. 93. 

 

Tendo em conta que para a eficiência do serviço é importante a integração das três 

dimensões anteriormente citadas, primeiramente há que se interpretar e compreender as 

expectativas do cliente-usuário, para depois se desenvolver um conjunto de técnicas de 

levantamento de informações e, finalmente, estabelecer uma distinção entre regime de 

inovação (quando os clientes ainda são potenciais) e regime de rotina (modos e formas de 

serviços já existentes). Quando interpretação e compreensão exigem a elaboração de soluções 

diferenciadas para os clientes-usuários, diz-se que as soluções devem ser criadas para atender 

uma necessidade não satisfeita dos clientes-usuários e aí entra o papel da inovação. 

Apesar destes esforços de reclassificação do setor, nota-se ainda uma fragilidade 

teórico-metodológica nestas propostas, sobretudo porque consideram o trabalho realizado nas 

atividades de serviço como essencialmente humano, o que dificulta captar a crescente 

modernização do setor bem como a própria dinâmica de terceirização. Neste contexto, 

Meirelles (2003, 2006a) propõe a definição de serviço como essencialmente um processo de 

trabalho, independentemente do meio de realização desse trabalho, se baseado somente no uso 

de recursos humanos ou também no uso de máquinas e equipamentos. Essa hipótese 
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estabelece uma perspectiva conceitual bastante ampla, proporcionando um tratamento das 

várias formas de prestação de serviços no sistema econômico, pois todo e qualquer serviço é 

única e exclusivamente realização de trabalho em processo. 

Como mostra o Quadro 3, a prestação de serviços, de modo geral, pode se dar em três 

níveis, de acordo com o processo econômico no qual se insere o serviço (Meirelles, 2006a, p. 

6-10):  

• Nos processos de trabalho puros: quando ocorre a prestação de serviços puros. Nestes 

serviços, o resultado do processo de trabalho é o próprio trabalho. Não 

necessariamente o trabalho realizado resulta num produto concreto e acabado, pronto 

para o consumo final. Este é o caso, por exemplo, dos serviços de educação, serviços 

médicos, de consultoria etc. 

• Nos processos de transformação ou produção: na prestação dos serviços de 

transformação, o trabalho está relacionado à transformação de insumos e matérias-

primas em novos produtos, como é o caso dos serviços de alimentação e serviços 

decorrentes da terceirização de etapas do processo de transformação. 

• Nos processos de troca e circulação: cujo trabalho consiste em realizar a 

comercialização, o armazenamento e o transporte, seja de pessoas, matérias-primas, 

produtos acabados tangíveis e intangíveis (informação, por exemplo), ou até mesmo 

moeda, como é o caso dos serviços bancários.  

 

Quadro 3 Classificação dos serviços nos processos econômicos 

 

Processo 
Econômico 

Tipo de Serviço Exemplos 

Processo de 
trabalho puro 

Serviço puro 
Consiste em realizar um trabalho único e 

exclusivo. O resultado do processo de trabalho 
é próprio trabalho. Não há, necessariamente, 

um produto resultante. 

Serviços domésticos, de 
entretenimento e lazer, consultoria, 

assistência técnica, pesquisa e 
desenvolvimento de produtos, saúde 
e educação, governamentais, defesa 

e segurança etc. 

Processo de 
transformação 

Serviço de transformação 
Consiste em realizar o trabalho necessário à 
transformação de insumos e matérias-primas 

em novos produtos. 

Serviços de alimentação e serviços 
decorrentes da terceirização de 

etapas do processo de 
transformação. 

Processo de 
troca e 

circulação 

Serviço de troca e circulação 
Consiste em realizar o trabalho de troca e 

circulação, seja de pessoas, bens (tangíveis ou 
intangíveis), moeda etc. 

Serviços bancários, comerciais, de 
armazenamento e transporte, de 
comunicação, de distribuição de 

energia elétrica, de água etc. 

Fonte: Meirelles (2003, 2006a). 
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2.2 Aglomerados, Clusters e APLs: conceitos e indicadores 

A partir do trabalho pioneiro do economista Alfred Marshall, citado por Garcia 

(2002), em que o autor destaca a vantagem da aglomeração de produtores por meio da 

utilização do conceito de retornos crescentes de escala, observam-se os trabalhos de diversos 

outros autores que buscaram recuperar os principais elementos que justificam as vantagens 

competitivas decorrentes das concentrações setoriais e estruturas geográficas. Entretanto, 

quando se analisa a literatura verifica-se que não existe uma definição de cluster que seja de 

aceitação geral.  

Existe uma concordância quanto à utilização dos termos sistemas ou arranjos 

produtivos locais e uma definição ditada pelo Department of Trade & Industry, das Filipinas 

(1998, apud PANDIT; COOK; BEAVERSTOCK; GHAURI, 2008), esclarece que um cluster 

é “uma concentração geográfica de empresas competidoras, colaboradoras e interdependentes 

e de instituições que estão conectadas por um sistema de ligações de mercado e de não-

mercado”. 

  Ainda conforme Alfred Marshall, a possibilidade de geração e apropriação dos 

retornos crescentes de escala pela presença de firmas geográfica e setorialmente concentradas 

está vinculada exatamente com o estímulo à presença de produtores especializados nessas 

aglomerações. Entre as causas originais para essa concentração, o autor aponta a existência de 

condições naturais, como as condições climáticas, a disponibilidade de matéria-prima e de 

fontes de energia ou facilidades nos transporte, e a existência prévia de demanda na região. É 

por isso que a concentração geográfica e setorial de produtores é capaz de atrair outras 

empresas, que atuam no mesmo setor ou segmento industrial ou em indústrias correlatas e de 

apoio. Além disso, Marshall (1982) acrescenta como fatores positivos a concentração de mão 

de obra especializada, a presença de fornecedores especializados de bens e serviços aos 

produtores locais e o conhecimento que se acumula e dissemina. 

Marhsall (1982) aponta ainda que as vantagens derivadas da concentração geográfica 

estão associadas não apenas com o aumento do volume de produção, mas também com os 

ganhos de organização e desenvolvimento decorrentes da maior integração entre os agentes. 

McCann e Folta (2008) fazem duas explanações sobre aglomerações. Na primeira, 

referem-se às externalidades das aglomerações que não têm ligações com a presença das 

firmas. Neste caso, os benefícios são provenientes de “fatores exógenos” aos atores 
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econômicos. O melhor exemplo desse tipo de fator são os recursos naturais. Conforme os 

autores, apesar de Marshall creditar às condições físicas a forte atração das empresas, estudo 

de Ellison e Glaeser (1999, apud McCANN; FOLTA, 2008) mostra que apenas 20% das 

aglomerações estudadas identificaram vantagens provenientes de fatores exógenos. 

Na segunda explanação, McCann e Folta (2008) argumentam que as indústrias se 

aglomeram porque as empresas e os empreendedores podem endogenamente criar 

externalidades por suas decisões de localização. Isto implica em que o benefício de estar em 

uma localidade junto com outras empresas aumenta com o número de empresas na localidade. 

Ao contrário das externalidades urbanas, as externalidades da especialização, também 

chamadas de externalidades de localização ou externalidades Marshallianas, evoluem e se 

acumulam por meio dos relacionamentos entre as empresas. 

Segundo Garcia (2002), a experiência empírica mostra que a formação e a 

consolidação de clusters em setores de alta tecnologia estão fortemente associadas com a 

presença de universidades e organismos locais de pesquisa científica e tecnológica. No caso 

de setores em que a base técnica é relativamente simplificada, como em indústrias tradicionais 

(vestuário, calçados, móveis), as habilidades são transferidas quase que naturalmente, já que 

as capacitações são formadas no próprio local de trabalho.  

Garcia (2002) sustenta que a proximidade geográfica contribui para o fomento do 

processo de aprendizado, dadas as maiores facilidades de circulação das informações e de 

transmissão dos conhecimentos. A esse respeito, Marshall (1982, p. 234) argumenta que “o 

transbordamento do conhecimento técnico tácito entre os vizinhos próximos faz com que os 

segredos da profissão deixam de ser segredos, ficando solto no ar, de modo que até as 

crianças absorvem inconscientemente grande número deles”. 

Para Krugman (apud GARCIA; 2002) um dos elementos fundamentais que explicam 

as vantagens competitivas das firmas é justamente a capacidade de se apropriar de ganhos 

oriundos da aglomeração dos produtores.  O trabalho do autor propõe o deslocamento do foco 

da análise dos elementos que condicionam o comércio internacional do país para regiões 

dentro do país e desta maneira a importância da dimensão regional é justificada pelo fato de 

que tais externalidades são apropriadas não no âmbito nacional, mas sim nos níveis regional e 

local. Com base nesse pressuposto, o autor admite a importância dos retornos crescentes para 

o conjunto dos produtores e, em conseqüência, para a análise dos determinantes do comércio 

internacional. 
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Para Krugman (apud GARCIA; 2002) um dos elementos que mais contribui para a 

conformação e fortalecimento dos sistemas e arranjos locais de produtores concentrados são 

os retornos crescentes de escala decorrentes da aglomeração de produtores.  Nesse sentido, a 

análise da aglomeração de produtores está associada às vantagens competitivas que 

promovem e a seus efeitos sobre o comércio internacional. 

Krugman (1998) cita também a combinação entre as forcas centrípetas, capazes de 

atrair as empresas em torno de uma região, e centrífugas, responsáveis pela repulsão das 

empresas da região, como determinantes do processo de aglomeração industrial. Para ele, as 

forças centrípetas estão baseadas nos retornos crescentes de escala, que permitem à firma a 

apropriação de economias externas. Já as forças centrífugas são responsáveis pelos 

desestímulos à concentração das empresas, e quando estas superam as forças centrípetas, são 

responsáveis pela expulsão de atividades econômicas e empreendimentos industriais, 

apontando para os custos de transporte e aluguel como fatores de desestímulo à manutenção 

do nível de atividade econômica, como acontece no caso das regiões metropolitanas 

(GARCIA, 2002). 

As abordagens de Krugman foram apontadas por alguns autores, Schmitz (1997), 

David (1999) Suzigan (2001) e o próprio Garcia (2002) como insuficientes. A crítica de 

Schmitz (1997) sustenta que, embora seja preciso reconhecer que os retornos crescentes de 

escala, específicos ao âmbito local, são condição necessária, os mesmos não são suficientes 

para o incremento da competitividade dos produtores aglomerados. Na verdade, a despeito da 

importância das externalidades positivas, elas não são o único elemento que justifica a 

formação e o desenvolvimento de clusters de empresas, assim como seu desempenho 

competitivo. Desse modo, a noção de economias externas locais é apenas parte da explicação 

das eventuais vantagens concorrenciais verificadas entre os produtores aglomerados.  

Segundo Figueiredo e Di Serio (2007) a base para a geração de economias externas é a 

localização. Empresas atuando em clusters tornam-se mais produtivas, uma vez que a 

competição incentiva o uso de métodos mais sofisticados, tecnologias mais avançadas e a 

criação de produtos e serviços diferenciados.  A transferência de informações e de 

conhecimento é obtida de maneira mais fácil do que se atuassem isoladamente no mercado. 

Desse modo, as empresas decidem atuar em cluster porque obtêm acesso a empregados e 

fornecedores mais capacitados, à informação especializada, a bens públicos, e a 

complementaridades com as atividades de outras organizações. 
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A crítica de David (1999) sustenta que o modelo Krugman, apesar de reconhecer a 

importância de eventos históricos específicos que tendem a promover a concentração de 

empresas em uma determinada região, simplesmente ignora esse fenômeno, reduzindo-os a 

fatos estilizados específicos, o que o autor chama de “factóides”. Desse modo, a ocorrência de 

acidentes históricos é o principal elemento que explica a conformação de uma determinada 

aglomeração de empresas. Para Suzigan (2001), a importância dos eventos históricos 

específicos não é incorporada no modelo de Krugman. 

Garcia (2002) aponta outra crítica endereçada a Krugman - a de que o autor também 

não incorpora no seu modelo a possibilidade das externalidades se manifestarem como 

transbordamentos (spillovers) tecnológicos locais. Krugman, não reconhece a importância de 

instituições locais, formais e informais. Não existem nos trabalhos do autor referências 

relevantes à importância das instituições para o desenvolvimento dos sistemas produtivos 

locais, apesar de também terem um papel importante para a conformação da competitividade 

das empresas participantes do sistema. 

A aglomeração de produtores é capaz de atrair setores e segmentos industriais e de 

serviços ligados à atividade principal mantida no cluster. Esses setores são o que Porter 

(1990) chamou de indústrias correlatas e de apoio, que estão ligadas, a montante ou a jusante, 

à cadeia produtiva em que os produtores aglomerados são especializados. Segundo Porter 

(1998), a vantagem competitiva é gerada e sustentada por meio de um processo altamente 

localizado, em que a rivalidade entre competidores força um desenvolvimento de todos os 

participantes desse mercado, o que leva ao aprimoramento das competências de cada empresa 

e, por essa via, torna o setor internacionalmente competitivo. 

A presença de indústrias correlatas e de apoio é uma das externalidades mais 

importantes verificadas nos clusters, pois os mesmos contribuem para o incremento da 

competitividade dos produtores aglomerados por meio do fornecimento de máquinas e 

equipamentos, matéria-prima, peças e componentes específicos, além da prestação de serviços 

especializados (GARCIA, 2002). 

Porter (1988) define clusters como sendo concentrações geográficas de empresas de 

determinado setor de atividade e organizações correlatas, de fornecedores de insumos a 

instituições de ensino e clientes. O cluster evidencia tanto a concorrência como a cooperação: 

as empresas disputam o mesmo mercado, mas cooperam entre si compartilhando processos 

que trazem ganhos mútuos, como por exemplo, formação de consórcio de exportação, 

compartilhamento de fretes e tratamento de matéria prima, aumentado a produtividade das 
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empresas da região e estimulando a formação de novas empresas, reforçando e expandindo o 

próprio cluster. Muitos clusters incluem ainda instituições, governamentais ou não, como 

universidades, entidades normativas e associações comerciais, que podem oferecer 

treinamento, informação, pesquisa e apoio técnico. Suzigan et al. (2003, p.) concordam com a 

definição que foi adotada pela Rede de Pesquisa em Sistemas Produtivos e Inovativos Local 

(Redesist): sistemas locais de produção e inovação  

referem-se a aglomerados de agentes econômicos, políticos e sociais, localizados em 
um mesmo território, que apresentam vínculos consistentes de articulação, interação, 
cooperação e aprendizagem. Incluem não apenas empresas, produtoras de bens e 
serviços finais, fornecedoras de insumos e equipamentos, prestadoras de serviços, 
comercializadoras, clientes, etc. e suas variadas formas de representação e 
associação, mas também outras instituições públicas e privadas voltadas à formação 
e treinamento de recursos humanos, pesquisa, desenvolvimento e engenharia, 
promoção e financiamento. 
  

São muitas as vantagens dos clusters ou aglomerações apontadas no estudo de Porter 

(1998), destacando-se: 

• aumentam a produtividade por meio do outsourcing ou da integração vertical, 

aumentado o acesso a informação e inputs especializados; 

• facilitam as complementaridades entre os participantes do cluster; 

• melhoram os incentivos e as medidas de performance; 

• melhoram as taxas e o número de sucessos das inovações; 

• derrubam barreiras para a formação de novos negócios que aprimoram o 

• ambiente por produtividade; 

• diminuem o custo total e aumentam o potencial de inovação. 

 

 Adicionalmente, procurando levar em conta sistemas locais ainda não inteiramente 

constituídos, a Redesist adota o conceito auxiliar de arranjos produtivos locais (APLs) para 

denominar “aglomerações produtivas cujas articulações entre os agentes locais não é 

suficientemente desenvolvida para caracterizá-las como sistemas”.  

Tais aglomerações de empresas e instituições têm como característica essencial a 

capacidade de gerar economias externas, incidentais ou deliberadamente criadas, que 

contribuem para o incremento da competitividade das empresas e, em conseqüência, do 

sistema ou arranjo local como um todo. 

Um sistema local de produção comporta um conjunto de empresas com capacidades 

relacionadas ou afins, de portes variados, mas em geral com um conjunto expressivo de 

pequenas e médias empresas não integradas verticalmente (SUZIGAN et al., 2003). Essas 
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empresas, por sua vez, atraem fornecedores e outras indústrias correlatas e de apoio, cuja 

presença e importância nos sistemas locais são determinadas exclusivamente por forças de 

mercado. Por fim, surgem também importantes instituições locais de apoio às empresas. 

Um APL pode ser definido como uma concentração geográfica de empresas e 

instituições que se relacionam em um setor particular (PUGA, 2003). Tal arranjo inclui, em 

geral, fornecedores especializados, universidades, associações de classe, instituições 

governamentais e outras organizações que provêem educação, informação, conhecimento e/ou 

apoio técnico. Na maioria dos casos, participa do APL um número significativo de pequenas e 

médias empresas.  

Para o autor, uma característica relevante dos APLs é a existência de um capital social, 

definido como o grau de cooperação e confiança entre as empresas e instituições integrantes 

do APL e a presença de redes de cooperação estimula a especialização e a subcontratação, que 

permitem a criação de ganhos de escala e contribuem para melhoria de qualidade dos 

produtos. 

A proximidade geográfica entre as empresas contribui para a criação de redes de 

cooperação entre as empresas, com conseqüentes ganhos advindos da difusão de inovações, 

aumento do poder de barganha das empresas, redução de custos e atendimento a grandes 

encomendas (PUGA, 2003) 

Albagli e Brito (2003) e Cassiolato e Lastres (2003; 2004) convergem em sua 

definição de clusters ou arranjos produtivos locais como sendo aglomerações territoriais de 

agentes econômicos, políticos e sociais cujo foco se encontra em um conjunto específico de 

atividades econômicas que podem apresentar vínculos mesmo que sejam incipientes. 

Segundo Myltelka e Farinelli (apud CASSIOLATO; LASTRES; MACIEL; 2003), o 

termo clusters entende-se principalmente como aglomerações espaciais de empresas e seus 

fornecedores e indústrias de serviços relacionados.  Os autores mencionam o trabalho dos 

economistas franceses, baseados em François Perroux (1973), sobre a ligação dinâmica dentro 

do sistema industrial entre os setores de clusters conectados por fortes ligações tecnológicas e 

comportamentais.  Ainda para os autores, clusters podem ser analisados de maneiras 

diferentes, onde cada uma delas possui uma trajetória de desenvolvimento única, princípios de 

organização e problemas específicos.  Entretanto, devem ser realizadas duas profundas 

distinções, a primeira entre clusters que originam aglomerações espontâneas de empresas e 

outros atores relacionados e aquelas que são induzidas por regras públicas.  
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Neste caso, os autores o denominam de “clusters construídos”, cadeias que vão de 

tecnópoles e parques industriais a incubadoras e zonas de processos de exportação. Do ponto 

de vista da aprendizagem e perspectiva inovadora, os clusters espontâneos podem ser 

distinguidos em termos de conjuntos de variáveis que enfatizam o potencial para as mudanças 

dinâmicas que acontecem dentro dos clusters.  São elas: a configuração de atores, a 

competência do ator, temperados por hábitos e práticas tradicionais, a natureza e extensão das 

interações entre os atores críticos. 

Conforme Myltelka e Farinelli (apud CASSIOLATO; LASTRES; MACIEL; 2003), os 

clusters informais e organizados representam a forma predominante em países desenvolvidos 

e diferem dos clusters inovativos de muitas maneiras, embora numa análise final, somente os 

clusters inovativos exibem um processo de contínua inovação no decorrer do tempo.  Os 

clusters informais geralmente englobam micro e pequenas empresas cujo nível de tecnologia 

é baixo comparado com a indústria e cujos proprietários possuem baixa capacidade gerencial.  

Embora os clusters organizados, por definição, tenham potencial para ser inovativos, a 

simples proximidade entre empresas em tradicionais indústrias não é garantia de que as 

empresas serão sustentáveis. 

Na observação de Britto e Albuquerque (apud CASSIOLATO; LASTRES; MACIEL; 

2003), a idéia do sistema produtivo local nos últimos anos foi constantemente mencionada no 

debate sobre os determinantes da competitividade.  Os autores definem o conceito à 

concentração geográfica de empresas que acontecem em diferentes setores industriais, nos 

quais são gerados ganhos tecnológicos e produtivos externos. Outras características são o 

impacto positivo de aglomeração espacial de empresas e articulações interindustriais na 

geração dos efeitos da aprendizagem e no aumento da eficiência produtiva. Flexibilidade e a 

existência de uma forte rede de agentes, que resultam em especialização, são entendidas como 

a principal característica, que criam um sistema local que impulsiona o dinamismo 

tecnológico e a competitividade das empresas que fazem parte dela. 

Considere-se ainda que há uma eficiência coletiva, entendida como a vantagem 

competitiva derivada das economias externas locais (acidentais) e de ações conjuntas. As 

externalidades referenciadas por Marshall constituem a eficiência coletiva passiva, enquanto 

que a ação conjunta, materializada por meio do resultado intencional de ações (ou governo) 

que visam gerar a cooperação e o trabalho em rede, é chamada de eficiência coletiva ativa 

(CANIELS; ROMIJIN, 2003). 
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A eficiência coletiva ativa e passiva são categorias de efeitos externos, apresentadas na 

visão de Caniels e Romijn (2003) como vantagens de custo e os excedentes ou sobras, e tem 

sido comumente encontrada para operar nos clusters.  A primeira compreende economias de 

escala, escopo e transação e de todo tipo de vantagens de custo que nasce das firmas 

localizadas próximas uma das outras, enquanto que a segunda categoria consiste da 

divulgação tecnológica ou do conhecimento, ganhos a partir da troca de informações. 

Cassiolato et al. (2003) definem Sistema Produtivo Local como qualquer aglomeração 

produtiva que envolve agentes econômicos, políticos e sociais localizados na mesma área, 

desempenhando atividades econômicas relacionadas e apresentando articulação consistente, 

interação, cooperação e processos de aprendizagens.   Inclui empresas produtoras de bens e 

serviços, fornecedores de insumos e equipamentos, provedores de serviços, e suas diferentes 

formas de representação e associação, além de instituições públicas e privadas e organizações 

especializadas em educação e treinamento de recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento, 

engenharia, promoção, finanças, etc. Os autores também desenvolveram o conceito de 

Arranjos Produtivos Locais para incluir aglomerações produtivas, na qual quase inexiste 

articulação entre os agentes e pelo qual, conseqüentemente, não pode ser considerada como 

sistema. 

Segundo Zaccarelli (2006), a palavra cluster significa um agrupamento de objetos 

similares.  Não representa uma organização formalizada de empresas.  O cluster existe 

naturalmente, mesmo que as empresas que dele participam não tenham consciência de sua 

existência.  Estas empresas estão concentradas numa mesma área geográfica e apresentam 

naturalmente um comportamento como um sistema, com efeito, extraordinário sobre a 

competitividade delas.  Nesse sistema, as empresas agem como um todo integrado. 

Zaccarelli (2006) aponta os requisitos para que o cluster seja completo, condições estas 

que têm correlação entre si, reforçando-se mutuamente: 

• alta concentração geográfica. Preferencialmente todo o cluster deve estar 

localizado em um só município. 

• existência de todos os tipos de empresas e instituições de apoio relacionados 

com o produto/serviço do cluster 

• empresas altamente especializadas onde cada uma delas realiza um número 

reduzido de tarefas 

• presença de muitas empresas de cada tipo 

• total aproveitamento de materiais reciclados ou subprodutos 
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• grande cooperação entre as empresas 

• intensa disputa 

• uniformidade de nível tecnológico 

• cultura da sociedade adaptada às atividades do cluster. 

 

Krugman (apud FERNANDES; LIMA; 2008) destaca que a aglomeração pode emergir de 

um acidente histórico e da presença de economias externas acidentais e incidentais e, de 

acordo com Fernandes e Lima (2008), a definição do cluster denota a concentração espacial 

de atividades econômicas setorialmente especializadas que realizam intenso comércio entre si, 

sentido este que, apesar de demasiadamente difuso, expressa a importância da dimensão 

espacial para o desenvolvimento econômico: clusters adquirem relevância porque 

desencadeiam efeitos externos e interação entre diferentes agentes localizados próximos uns 

aos outros. Além disso, esse padrão específico de produção associada ao território é 

reconhecido como formado preponderantemente por pequenas e médias empresas.  

 O Quadro 4 sintetiza os vários conceitos provenientes da articulação entre atores 

econômicos e a dimensão territorial. 

Esta revisão da literatura procurou cobrir o máximo que se dispunha, até então, sobre 

aglomerações. Porém, conforme Steiner (2002), o contexto mais amplo toca questões relativas 

à confirmação empírica apropriada da relevância da localização e a dimensão geográfica da 

atividade econômica, pois até agora poucas questões foram respondidas na literatura, tais 

como: 

• Qual a relevância da localização para os diversos fenômenos econômicos e 

sociais, tais como o padrão de vida, o bem estar social, salários, a fundação e 

taxas de sobrevivência das empresas, taxas econômicas de crescimento, o que 

inclui questões de convergência e divergência? 

• Quão forte são os desdobramentos ou repercussões locais de pesquisa e 

desenvolvimento entre as regiões e setores, e sobre qual distancia espacial eles 

operam? 

• Quão significante é o papel da distancia na explicação dos padrões comerciais? 

• Qual o impacto do custo de transporte nos padrões de especialização? 

• Como a especialização regional e a localização industrial mudam ao longo do 

tempo? 
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• Quais são as conseqüências geográficas e de localização da expansão de 

mercado, especialmente no contexto de um país como Brasil, num grau mais 

restrito? 

 

Quadro 4 Visões e conceitos sobre concentração territorial 

 

Cadeia 

Produtiva 

• Refere-se ao conjunto de etapas consecutivas pelas quais passam e vão sendo transformados e 

transferidos os diversos insumos em ciclos de produção, distribuição e comercialização de bens e 

serviços 

• Implica em divisão do trabalho, na qual cada agente ou conjunto de atores realiza etapas distintas do 

processo produtivo. 

• Não se restringe, necessariamente, a uma mesma região ou localidade. 

Clusters ou  

Aglomerações 

• Refere-se à aglomeração territorial de empresas, com características similares. 

• Em algumas concepções, enfatiza-se mais o aspecto da concorrência, do que o da cooperação, 

como fator de dinamismo. 

• Algumas abordagens reconhecem a importância da inovação, que é vista, porém, de uma maneira 

simplificada. 

• Não contempla necessariamente outros atores, além de empresas, tais como organizações de 

ensino, pesquisa e desenvolvimento, apoio técnico, financiamento, promoção, entre outros. 

Distritos 

Industriais 

• Refere-se à aglomeração de empresas, com elevado grau de especialização e interdependência, seja 

de caráter horizontal (entre empresas de um mesmo segmento, ou seja, que realizam atividades 

similares) ou vertical (entre empresas que desenvolvem atividades complementares em diferentes 

estágios da cadeia produtiva). 

• No Brasil, freqüentemente utiliza-se a noção de distrito industrial para designar determinadas 

localidades ou regiões definidas para a instalação de empresas, muitas vezes contando com a 

concessão de incentivos governamentais. 

Milieu 

Inovador 

• O foco é no ambiente social que favorece a inovação e não em atividades produtivas. 

Pólos e 

parques 

científicos e 

tecnológicos 

• Consistem predominantemente de áreas ligadas a centros de ensino, pesquisa e desenvolvimento 

(P&D), com infra-estrutura necessária para a instalação de empresas de base tecnológica. 

Redes de 

empresas 

• Refere-se a formatos organizacionais, definidos a partir de um conjunto de articulações entre 

empresas, que podem estar presentes em quaisquer dos casos mencionados. 

• Envolve a realização de transações e/ou intercâmbio de informações e conhecimentos entre os 

atores, não implicando necessariamente na proximidade espacial de seus integrantes. 

Fonte: Adaptado de Cassiolato e Lastres (2005). 
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2.3 Indicadores de aglomeração 

A metodologia mais comum para a determinação de uma aglomeração implica 

encontrar indicadores de concentração. A identificação de relações estatisticamente 

significativas entre o crescimento das firmas e a aglomeração reforçaria argumentações 

favoráveis a políticas de desenvolvimento regionalizado, com foco em competências e 

eficiências locais e em estratégias de formação de clusters. 

O quociente de localização (QL) é um índice de especialização bastante utilizado 

(SUZIGAN et al. 2003; PUGA, 2003). O QL é a razão entre a participação de um 

determinado CNAE (conjunto de empresas de atividades com mesma Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas) na estrutura produtiva de uma região e a participação deste 

mesmo CNAE na população estudada, mensurando assim a especialização da região naquela 

indústria. O cálculo do QL obedece à seguinte fórmula: 
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 sendo: 

E = dimensão pela qual a aglomeração é medida (empregados, estabelecimentos); 

i = CNAE; 

j = município; 

q = intersecção entre município e CNAE. 

 

Suzigan et al. (2003) e Puga (2003) procedem ao cálculo do QL adotando o número de 

empregados como dimensão de aglomeração. A literatura não trata exatamente do fator de 

concentração que caracteriza uma ponderação, de forma que o cálculo apenas com base no 

número de empregados parece ser arbitrário. Entende-se, portanto, que esta é apenas uma 

possibilidade. Um QL alto, quando calculado com base em empregados, pode representar a 

presença de uma ou poucas grandes empresas, empregadoras de grandes contingentes. Assim, 

o mesmo cálculo tomando o número de estabelecimentos como dimensão de aglomeração é 

igualmente plausível e, portanto, será considerada como medida alternativa para esse mesmo 

construto. 
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Grau de aglomeração da indústria 

Um indicador de aglomeração importante e bastante difundido é o índice de Gini 

Locacional (GL). A diferença em relação ao QL é que o GL avalia a atividade como um todo 

e o QL é aplicável a cada região de interesse. O índice GL varia entre 0 e 1, sendo que quanto 

mais próximo de 1, maior a concentração regional. Este indicador relaciona a participação que 

um fator econômico de um determinado CNAE tem em cada localidade com a participação 

desse mesmo CNAE no total da economia. A utilidade do GL é justamente evitar que 

aglomerações de empresas cujas atividades estejam dispersas na população sejam 

classificadas como um cluster (PUGA 2003, p.11-12). O GL é calculado conforme segue: 

∑
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11 ))((1  sendo que 

 E = proporção acumulada do fator de aglomeração localidade em relação ao total de 

fator na economia (todos os CNAE). 

  Exemplo: empregados em Londrina / empregados Paraná 

 Z = proporção acumulada do fator de aglomeração do CNAE na localidade em 

relação ao total do fator de aglomeração do CNAE na economia.  

  Ex: empr. CNAE 15.10 em Londrina / empr. CNAE 15.10 no Paraná. 

 I = CNAE 

 N = número de localidades que compõem a economia (municípios) 

 K = indicador ordinal da região de interesse em escala decrescente de 

estabelecimentos na atividade dentro da macro-região 

 

Alternativamente, outro indicador de aglomeração bastante difundido no meio 

acadêmico é o índice de Herfindahl (HI). O HI é definido como a soma dos quadrados das 

participações de cada município no total da atividade correspondente. Assim, o HI também 

varia entre 0 e 1 e segue o mesmo tipo de interpretação do GL, ou seja, quanto mais próximo 

de 1, mais concentrada tende a ser a atividade. Seu cálculo, portanto, segue a seguinte 

fórmula: 
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2  , em que  

j = município; 

s  = participação do município no total da atividade; 

N = total de municípios que participam da atividade. 

 

Aqui valem os mesmos comentários feitos quanto às perspectivas de cálculo do QL. 

Para ambos os indicadores – GL e HI – a aglomeração merece ser avaliada tanto em termos 

do número de empregados como de estabelecimentos. 

 

2.4 Aglomerados de Serviços 

Segundo Fernandes e Lima (2008), a análise das condições para a emergência e 

evolução de aglomeração de atividades econômicas deixa ver que a noção de cluster é 

perfeitamente aplicável ao setor de serviços, em que pese a menção mais freqüente às 

atividades terciárias como auxiliares à dinâmica industrial, esta, sim, núcleo duro ou fonte de 

geração e crescimento da aglomeração na maior parte dos estudos sobre o fenômeno.  

Assim como no caso da indústria, o que pauta o estudo de clusters de serviços é o 

recorte setorial, com base no qual as condições para aglomeração são verificadas, e pela 

análise dos determinantes da formação sócio-econômica na qual o cluster está 

contextualizado. Para os autores existem, portanto, características específicas que prevalecem 

sobre a constituição e o funcionamento de um cluster de serviços decorrentes do padrão de 

concorrência e estratégias locacionais desse setor, que inserem atributos particulares às 

condições de aglomeração e, por conseguinte, exigem atenção.  

Estudo de Pandit e Cook (2003) mostra haver similaridade entre os benefícios das 

aglomerações da indústria de serviços e das aglomerações de manufaturas de alta tecnologia, 

considerando-se o crescimento do número de empregados e a entrada de novas empresas no 

aglomerado. O estudo se deu em serviços financeiros da Inglaterra e concluiu que “empresas 

de serviços financeiros localizadas em fortes aglomerações crescem mais rápido do que a 

média e que as fortes aglomerações de serviços financeiros atraem desproporcionalmente uma 

quantidade de novas empresas” (PANDIT; COOK, 2003, p. 231). 

Analisando a concentração de serviços na Europa, Vence e González (2003) 

concluíram que atividades com alta tecnologia e alta intensidade de conhecimentos 

apresentam graus de concentração relativa mais elevados e, em geral, a concentração é maior 
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no caso da manufatura do que em serviços, especialmente as manufaturas de nível tecnológico 

alto e médio.  Concluíram que as regiões metropolitanas são as que apresentam uma 

especialização maior e constataram que tais regiões desempenham um papel essencial nas 

atividades de maior conteúdo de conhecimento e tecnologia, “pois o peso destas atividades é 

extraordinariamente elevado nas regiões metropolitanas de diversos países.”  

Com relação à permanência na aglomeração, Pandit e Cook (2003) mencionam haver 

uma razão óbvia, ditada pela inércia, visto que os custos afundados (“sunk costs”) ao se 

instalar numa região tornam não atrativa a mudança para outra região. Há, por outro lado, 

“fatores fixos” que atraem as empresas para uma região, não originados na copresença de 

empresas relacionadas numa aglomeração. Incluem-se nesses fatores fixos o clima e o capital 

cultural. 

Entre os benefícios e custos diretamente associados à copresença em uma 

aglomeração, Pandit e Cook (2003) destacam duas origens: demanda e oferta (Quadro 5).  

 

Quadro 5 Fatores de crescimento e declínio de aglomerações 

Fatores Demanda Oferta

Proximidade aos clientes Transbordamento do conhecimento

Custo por procura de clientes reduzido Entradas especializadas

Externalidades informacionais Benefícios da infra-estrutura

Melhores motivação e mensurações

Experimentação a baixo custo

Externalidades informacionais

Congestão e competição nos mercados de saída Congestão e competição nos mercados de entrada

Descontinuidade tecnológica Cartéis e consolidação superior

Mudanças de gostos e preferências Portentosa união comercial

Infra-estrutura local estagnada

Crescimento

Declínio

 

 

Pandit e Cook (2003) acreditam que a proximidade com os clientes encoraja a 

inovação, porque demandam e alertam os fornecedores sobre tendências e inovações. Alem 

disso, a incerteza na troca de conhecimentos fica reduzida, pois a reputação e a acreditação do 

corpo de profissionais do aglomerado são importantes mecanismos para sua redução. No 

mesmo sentido, a reputação da aglomeração dá um brilho extra às empresas localizadas na 

aglomeração, constituindo-se em externalidade informacional. 

 Do lado da oferta, o transbordamento do conhecimento assume importância ao 

transformar o conhecimento codificado em tácito, tornando-se um bem público (PANDIT; 

COOK, 2003; McCANN; FOLTA, 2008).  Os mecanismos para o transbordamento incluem o 
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burburinho da força de trabalho, a interação social e a difusão via clientes e fornecedores. 

McCann e Folta (2008) acrescentam, como veículos do transbordamento, canais informais e 

formais (licenciamento, parceiras tecnológicas, alianças estratégicas e contratos de 

fornecimento). As entradas especializadas incluem a mão de obra e os benefícios da infra-

estrutura incluem a rede de transportes, instituições e associações comerciais (governança).  

Dos resultados do estudo de Pandit e Cook (2003) podem ser destacados alguns 

aspectos úteis para a compreensão do setor de serviços financeiros. Os autores expressam que 

os fatores fixos estão presentes na forma de capital cultural, representado por teatros de 

primeira classe, restaurantes e sítios históricos, excelentes escolas, uso do inglês de negócios, 

proximidade do Banco Central e do Stock Exchange, zona horária conveniente que facilita os 

negócios entre a Inglaterra, Nova York e Tókio, e um regime regulatório relativamente 

liberal. 

Em relação à oferta, Pandit e Cook (2003) encontraram farta mão de obra 

especializada, com habilidades adquiridas por meio do compartilhamento de experiências, 

vasto leque de serviços auxiliares confiáveis (contabilidade, atuária, desenvolvimento de 

software, pesquisa de mercado, recrutamento, educação), e aperfeiçoados fluxos de 

informação que levam à grande eficiência e alta liquidez. McCann e Folta (2008) também 

destacam a oferta de mão de obra e outras entradas especializadas, como ferramentas de 

pesquisa, fornecedores, facilidades e serviços, oferecidos por universidades, distribuidores, 

consultores especializados, pesquisa de mercado, serviços de testes e até mesmo investidores. 

Isso confirma os achados de Jennequin (2007), que constatou que o elevado nível de 

qualificação da mão-de-obra e sua mobilidade, em contraste com a baixíssima mobilidade da 

mão-de-obra pouca qualificada, desempenham um papel determinante sobre a distribuição 

geográfica das atividades. 

Pandit e Cook (2003) relacionam três características de serviços em geral (consumo 

simultâneo à produção, não estocabilidade, intangibilidade) à extensiva relação produtor-

consumidor em que repousam os benefícios relacionados à demanda por serviços financeiros. 

A qualidade do serviço, por exemplo, é geralmente associada à reputação da localização de 

seu fornecedor. Assim, novos entrantes preferem se localizar em aglomerados de boa 

reputação. Além disso, como muitos serviços financeiros tem natureza taylor made, para os 

quais a confiança é de suma importância, as empresas do aglomerado levam vantagem, pois 

compor o aglomerado pressupõe que são confiáveis. 
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As relações produtor-consumidor constituem importante fonte de inovação. A entrega 

da inovação, contudo, favorece sua cópia. Assim, a difusão da inovação pelo aglomerado 

fortalece a posição em relação a outros aglomerados e incentiva o fornecedor original a inovar 

novamente (PANDIT; COOK, 2003). Os autores observaram também um feedback positivo, 

visto que a liquidez atrai mais liquidez, promovendo o crescimento e a reputação do 

aglomerado.  

Considere-se, ainda pelo lado da demanda, que as forças locacionais podem levar a 

aglomerações quando os compradores tem informação imperfeita. Recorrer a um aglomerado 

reduz o custo de busca e facilita a descoberta e avaliação de uma variedade de opções 

disponíveis em múltiplas empresas. Assim, aumenta a probabilidade dos consumidores 

comprarem em aglomerações versus comprarem em locais mais isolados (McCANN; 

FOLTA, 2008). 

Fernandes e Lima (2008) sustentam que a tendência à localização em grandes centros 

urbanos é fator decisivo para a competitividade das firmas dos segmentos mais complexos do 

setor de serviços, talvez porque a força de gravidade da metrópole atua no sentido de lhes 

proporcionar mercado na dimensão exigida para a realização de atividades mais intensivas em 

conhecimento e informação.  

Moulaert e Gallouj (1993), citando Weber (1929), apontam haver três forças 

locacionais básicas: diferenciais de custo de transporte, diferenciais de custo de mão-de-obra e 

economias de aglomeração. Complementam com os fatores de aglomeração propostos por 

Hoover (1948), a saber: larga economia de escala dentro da firma, conseqüência da larga 

escala de produção; economias de localização para todas as firmas, decorrente do alargamento 

da produção em determinada localização; economias de urbanização, dada pelo alargamento 

do tamanho total da economia (população, renda, produção e riqueza). 

 Contudo, Moulaert e Gallouj (1993) destacam que reflexões posteriores concluíram 

que se deve separar entre economias de localização (economias da aglomeração relacionadas 

à própria escala da indústria e à concentração de uma indústria num pequeno espaço urbano) e 

economias de urbanização (economias de aglomeração relacionadas à escala urbana).  

Economias de localização referem-se à eficiência de resultados a partir de 

aglomeração de empresas da mesma indústria, como resultado do compartilhamento de 

fornecedores, transbordamentos de conhecimento, incentivos para a inovação e mercado de 

trabalho. Economias de urbanização são provenientes de aumento de produtividade de 

empresas de diferentes indústrias localizadas numa mesma área (BATES; SANTERRE, 
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2005). Estudo conduzido por Bates e Santerre (2005) verificou que as externalidades 

(compartilhamento de fornecedores, transbordamentos de conhecimento, incentivos para a 

inovação e mercado de trabalho) provenientes de uma aglomeração de hospitais atraiu mais 

hospitais para a área estudada. A melhora da produtividade igualmente encorajou o aumento 

do número de hospitais na área e o resultante transbordamento do conhecimento proporcionou 

melhores resultados para a saúde. 

 Os ativos genéricos que potencialmente geram as aglomerações chamadas de 

economias de urbanização são a infra-estrutura de transportes e comunicação, ambiente físico, 

clima de negócios e empreendedorismo, políticas e sócio-dinâmica e vida científica e cultural 

(MOULAERT; GALLOUJ, 1993, p. 93). Em contrapartida, ativos específicos, tais como uma 

trajetória tecnológica particular, a disponibilidade de redes de marketing setorial ou uma rede 

de profissionais, são tradicionalmente relacionados a “economias locacionais”. 

 É interessante notar que, conforme Moulaert e Gallouj (1993), os ativos específicos 

são em larga extensão produtos da “cientificação” e da informatização da sociedade e de seus 

sistemas de produção. Ambas (cientificação e informatização) são baseadas no 

desenvolvimento e progresso do sistema educacional, da infra-estrutura de ciências e 

pesquisa, da infra-estrutura de comunicação e informação e do sistema social e cultural. A 

produção dos ativos específicos requer ativos genéricos de uma sociedade da informação, com 

altamente competentes e polivalentes profissionais que utilizam ferramentas da economia da 

informação. Não são, contudo, monopólio dos sistemas sócio-econômicos aglomerados. 

 Assim, empresas que são competitivas na presente era da informação têm os meios 

básicos para produzir uma variedade de ativos específicos úteis a diferentes necessidades e 

mercados, caso particularmente verdadeiro para mercados de serviços profissionais 

avançados, que tratam com produtos da informação por excelência (MOULAERT; 

GALLOUJ, 1993, p. 95).  

Há, contudo, segundo Moulaert e Gallouj (1993), uma tênue linha entre ativos 

genéricos e específicos. De modo similar, a distinção entre economias locacionais e de 

urbanização tornam-se vagas, urgenciando perfis específicos de aglomerações no contexto de 

competição entre cidades. Assim, as economias de aglomeração são cada vez mais 

influenciadas (a) pelo comportamento das autoridades das cidades que junto com as agências 

sócio-econômicas e os maiores investidores privados exercem um significante impacto onde 

sua aglomeração estará sediada, e (b) pela complementaridade de fatores que geram 
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externalidades influenciadas pela dinâmica da ampla área em que diferentes aglomerações 

farão parte.  

 Moulaert e Gallouj (1993) alertam que a customização de mercados requer 

proximidade aos clientes, e, nesse sentido, a localização é no mínimo parte das atividades que 

serão afetadas pela necessidade de contatos face a face com os clientes. Então, as 

aglomerações precisam mostrar suficiente densidade de clientes, o que implica em pertencer 

aos altos níveis da hierarquia urbana. 

 Estudando o mercado de tecnologia da informação, Moulaert e Gallouj (1993, p. 99) o 

consideram inseridos no que chamam de “aglomerações em rede”, em que economias de 

escala podem ser realizadas por meio do efeito “Stigler” ou pela multiplicação de mercados 

de produtos padronizados (“Hymer effect”). Conforme Bartolini (2007), por meio do efeito 

Stigler (incentivo a não participar da aglomeração) a empresa que não participa pode 

experimentar externalidades positivas oferecidas pela redução do número de empresas no 

mercado (menor competição).  

 Economias de escopo, contudo, podem ser realizadas igualmente bem em uma ampla 

rede de diferentes mercados aglomerados (“Hymer effect”) ou em uma aglomeração de larga 

escala que ofereça suficientemente grandes mercados individuais (“Stigler effects”) 

(MOULAERT; DJELLAL, 1995). 

Ainda, conforme Moulaert e Gallouj (1993), para muitos serviços especializados, 

escala e escopo podem unicamente ser combinados se vários mercados aglomerados forem 

servidos numa configuração de rede. É o caso típico de funções orientadas ao mercado que 

necessitam de proximidade (face a face), em que economias de escala e de escopo fazem a 

diferença. A esse respeito, Bates e Santerre (2005) enfatizam a importância dos encontros face 

a face, essenciais para a entrega eficiente de cuidados médicos em hospitais.  

Bates e Santerre (2005) destacam a importância da localização dos serviços médicos. 

Embora a difusão do conhecimento e a informação pareçam ser cruciais para a eficiente 

entrega de cuidados médicos, dada sua natureza complexa e o considerável valor agregado 

associado às tecnologias médicas, a localização física é importante porque os contatos 

eletrônicos complementam e não substituem os encontros face a face. 

 Além do compartilhamento de conhecimentos, as aglomerações de serviços médicos 

podem aumentar a produtividade por que a competição entre os hospitais de um aglomerado 

pode encorajar a adoção de inovações e porque as aglomerações podem facilitar a formação 

de joint ventures e de alianças estratégicas entre os hospitais aglomerados. 
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3 Objetivos  

 

Objetivo geral: Identificar, caracterizar e explicar a aglomeração em atividades 

econômicas de serviço. 

A maioria dos estudos sobre o tema aglomerações em atividades econômicas teve 

como foco as atividades econômicas relacionadas à produção de produtos. Estes estudos 

adotam critérios para a identificação das aglomerações que consideram a dinâmica da 

indústria de transformação, que entre outras características permite que a produção se localize 

num local distante daquele de consumo. No entanto, as economias, de modo geral, e também 

no Brasil têm percebido um crescimento expressivo das atividades de serviço. Neste sentido, 

tem-se questionado se há aglomeração de empresas de serviço e se a sua ocorrência pode ser 

explicada pela mesma lógica dos aglomerados de empresas de produto, ou seja, em termos de 

eficiência de processos, especialização de fornecimento, escala para atividades de 

comercialização, redução de incerteza na exploração de mercados e inovação, entre outros 

aspectos.        

O estudo teve um caráter descritivo em sua fase preliminar e exploratório no que tange 

a explicação da existência da aglomeração.  

A consecução teste objetivo implica na completude de quatro objetivos específicos 

descritos na seqüência.  

 

 

Objetivo específico 1: Definir o conceito de serviço como atividade produtiva. 

A consecução deste objetivo permitiu que se tivesse uma maior clareza sobre as 

atividades produtivas que se pode considerar de maneira isolada como atividade econômica. 

Há na literatura muitas formas de conceituar serviço, sendo que os critérios nem sempre estão 

disponíveis ou conflitam com as bases para a definição de bens materiais. Base para tal 

definição foi tanto a perspectiva de mercado de consumo quanto a perspectiva de fatores. O 

ponto de partida foram as teses de doutorado das Professoras Dra. Dimária Silva e Meirelles e 

Dra. Cláudia Klement, que tiveram como foco as atividades de serviço e já fizeram um 

expressivo levantamento de bibliografia.  
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Objetivo específico 2: Apontar os critérios para a identificação de aglomerados em 

atividades econômicas de serviço. 

Como os critérios usados para a identificação de aglomerados em atividades 

econômicas são específicos para as atividades de manufatura de produtos, entendeu-se que 

seria necessário desenvolver uma proposta de caracterização da existência de aglomerados em 

atividades de serviço. Esta proposta poderá representar um avanço significativo nos estudos 

do tema. Uma pesquisa preliminar indicou inexistência de critérios de identificação de 

aglomerados locais em atividades de serviço. 

Uma discussão teórica sobre os critérios de definição dos aglomerados em atividades 

de manufatura foi necessária. Associado a esta discussão, foi necessário buscar a origem dos 

critérios e das caracterizações de aglomerados em atividades de serviço em contraposição aos 

critérios usados para as atividades de manufatura. 

   

Objetivo específico 3: Identificar os aglomerados em atividades de serviço do estado de 

São Paulo, usando os critérios definidos no objetivo específico 2. 

Foram usados dados secundários da base RAIS. Foi utilizada a classificação por 

atividade econômica de três dígitos, tendo sido necessário levantar uma quantidade expressiva 

de dados. 

 

Objetivo específico 4: Identificar os aglomerados em atividades de serviço dos 

municípios de Barueri e Santana de Parnaíba. 

Foram utilizados os mesmos critérios definidos no objetivo específico 2 que foram 

utilizados para identificar os aglomerados do estado de São Paulo. 

Foram utilizados dados secundários da base RAIS. Foi utilizada a classificação por 

atividade econômica de três dígitos. Foram levantadas as mesmas classes de dados levantadas 

no objetivo anterior. 

 

Objetivo específico 5: Caracterizar os três principais aglomerados de serviços da região 

de Barueri e Santana do Parnaíba.  

Foram selecionados alguns dos aglomerados mais importantes em termos de tamanho 

e importância para a região. Dados primários foram coletados por meio de entrevistas para 

essa caracterização. 
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Foi necessário que se levantasse, na literatura de referência sobre serviços, quais são 

os direcionadores do surgimento dos aglomerados em geral, e, posteriormente, predizer quais 

seriam apontados pelos gestores nas empresas atuantes nos aglomerados selecionados. Um 

roteiro de entrevista foi aplicado, procedendo-se uma análise de dados qualitativos. 

 



 49 

4 Metodologia e Estratégia de Ação  

 

O estudo teve um caráter descritivo em sua fase preliminar e exploratório no que tange 

à explicação da existência da aglomeração. Adotaram-se abordagens qualitativa e 

quantitativa, explorando-se dados secundários obtidos em bases de dados oficiais (como 

IBGE, RAIS, SEADE) e dados primários obtidos em entrevistas com os gestores das 

empresas pesquisadas.  

 

4.1 Coleta de Dados  

Inicialmente foi necessário coletar dados que permitissem identificar os aglomerados 

de serviços do estado de São Paulo. Nesta fase do estudo foram coletados dados secundários 

cuja especificação de conteúdo ocorreu em fase anterior (objetivo específico 2). A literatura, 

como comentado anteriormente, somente oferece critérios para identificação de aglomerados 

de empresas produtoras de bens físicos, não se dispondo, desse modo, de escalas já testadas 

que pudessem ser úteis a este estudo. Em razão disso, o que se propõe é construir uma 

ferramenta representativa dos critérios de identificação de aglomerados de serviços. A coleta 

de dados secundários foi feita por meio de consultas a bases de dados do IBGE, dos 

municípios pesquisados e da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). 

Uma vez identificados os aglomerados estaduais, passou-se para o estudo dos 

aglomerados locais em atividades de serviço, dos municípios de Barueri e Santana de 

Parnaíba. Foi necessário levantar dados complementares, qualitativos, que permitissem 

caracterizar e explicar os aglomerados dos municípios estudados. Esses dados foram 

coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas. As entrevistas foram gravadas e depois 

transcritas, utilizando-se para a transcrição os serviços de uma empresa especializada.  

 

4.2 Amostra e tratamento dos dados 

Algumas das empresas das atividades consideradas como pertencentes a um 

aglomerado foram indicadas pelas Câmaras de Indústria e Comércio dos municípios de 

Barueri e de Santana de Parnaíba. Outras empresas foram incluídas na pesquisa por indicação 

das próprias empresas pesquisadas, num processo do tipo bola de neve.  

As empresas foram convidadas a participar por meio de uma carta-convite em que 

foram explicados os objetivos do estudo. Para que as empresas se motivassem a colaborar 
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com a pesquisa, foi oferecida uma apresentação dos seus resultados em forma impressa e os 

gestores foram convidados a assistirem a uma apresentação aberta que se fará no auditório do 

Mackenzie Tamboré. Foi ainda proposto aos gestores entrevistados uma apresentação dos 

resultados na sede da empresa pesquisada, ocasião em que detalhes dos resultados poderão ser 

discutidos com mais detalhes.   

Os nomes das empresas pesquisadas, bem como o nome dos entrevistados, foram 

omitidos para se preservar o sigilo, conforme acordado.  

Uma vez coletados, os dados secundários utilizados para a identificação dos 

aglomerados do estado de São Paulo foram submetidos a vários cálculos, destacando-se o 

cálculo do Quociente Locacional, explicado mais adiante neste estudo, medianas e 

coeficientes de variação. 

Pretendeu-se, no início dos trabalhos, aplicar estatísticas multivariadas, destacando-se 

a análise de agrupamentos (cluster), técnica que permite agrupar objetos similares em relação 

a critérios pré-determinados (HAIR et al., 2006). Essa técnica seria útil para desenvolver 

subgrupos significativos de indivíduos ou objetos. Porém, não se teve acesso a bases que 

contivessem os dados necessários para tal. Dados individuais das empresas não são oferecidos 

nas bases oficiais, impedindo esse tipo de análise. 

Os dados qualitativos foram submetidos à análise de conteúdo, conforme especificada 

por Bardin (2003). 

 

4.3 Estratégia de ação 

Um dos pontos centrais desta pesquisa é a contribuição metodológica para a 

identificação das aglomerações das atividades econômicas. Vale ressaltar como ponto de 

partida que as publicações existentes sobre esse tema têm como base predominante a indústria 

de manufatura. Dessa forma, a sustentação argumentativa em favor das opções tomadas para o 

desenvolvimento desse trabalho parte dessa base.  

Fundamentalmente, toda presença de atividade econômica num perímetro regional 

representa um grau de concentração, maior ou menor. Não raramente os estudos sobre a 

aglomeração da atividade produtiva assumem a priori a existência de uma aglomeração de 

empresas de um setor específico e/ou correlacionado na região de interesse. Isso quer dizer 

que nem sempre a presença das atividades econômicas nas regiões ditas aglomeradas é 

submetida a uma validação de que aquela presença se destaca em densidade, 

comparativamente a outras regiões.  
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A importância do desenvolvimento de um conjunto de critérios reside na necessidade 

de se isolar as aglomerações, de forma que possam ser comparadas com a ocorrência da 

atividade econômica dentro da norma ou mesmo daquela que se dá em caráter acidental. Isso 

porque interesse acadêmico, institucional e prático se orienta para explicar as razões que 

fazem com que em alguns sítios essa ocorrência seja acentuadamente desigual porque este é o 

âmbito em que afloram as externalidades de aglomeração. Ou seja, metaforicamente, o 

objetivo aqui traçado é destacar as situações em que as atividades de serviços ocorrem em 

caráter epidêmico dentro de regiões específicas. 

Entre as publicações sobre clusters, APL e outras formas de aglomerações 

econômicas, várias delas têm um caráter predominantemente argumentativo ou de análise 

qualitativa, valendo-se de estudos de casos para ilustrar aspectos do funcionamento das 

economias regionais de interesse, muitas vezes sem explicitar critérios de seleção que 

permitam concluir que a situação representa efetivamente uma concentração diferenciada da 

atividade econômica sob análise.  

Também são freqüentes os casos em que determinadas características consideradas 

relevantes a uma situação particular são apresentadas como uma expressão de externalidade 

(SONOBE; HU; OTSUKA, 2002; BRESNAHAN; GAMBARDELLA; SAXENIAN, 2001; 

ALBORS; 2002; DEI OTATTI; 2002; FLOYSAND; JAKOBSEN, 2001) a partir da 

observação de um fenômeno isolado no tempo e no espaço.  

Essa falta de fundamentação suscita críticas quanto à construção do conhecimento 

sobre o fenômeno, como a de Markusen (2003), para quem: “a maioria dos estudos de casos 

norte-americanos parecem ter sido feitos por pesquisadores em indústrias, firmas e 

estabelecimentos achados nos seus próprios quintais” (p. 713, tradução nossa). 

Outra categoria destacada de trabalhos dedicados ao tema se constitui daqueles de 

natureza mais empírica, suportados por modelos estatísticos ou econométricos e cujas 

variáveis de interesse avaliam as resultados das externalidades. Questões quanto à 

composição dos aglomerados (especialização em uma atividade versus diversificação urbana) 

são freqüentes como objeto de interesse de pesquisa, principalmente em termos dos efeitos de 

conhecimento, inovação e transbordos tecnológicos. Porém, é facilmente observável que 

estudos dessa natureza se desenvolvem sobre unidades de análise diferentes. Por exemplo, 

apenas quanto à delimitação geográfica, existem trabalhos que avaliam as aglomerações no 

âmbito do país (GOPINATH; PICK; LI, 2004), de regiões – aí incluindo diversas 

modalidades de divisão administrativa como estados, províncias e condados (BEAUDRY, 



 52 

2001; MARIANI, 2002; BEAUDRY; BRESCHI, 2003; COHEN; PAUL, 2003; 

HENDERSON, 2003; MUKKALA, 2004; TVETERAS; BATTESE, 2006; ENGELSTOFT et 

al. 2006; CAINELLI; IACOBUCCI; MORGANTI, 2006; GIULIANI, 2007; ROSENFELD; 

FRANZ; HEIMPOLD, 2007; MITRA; SATO, 2007); e até mesmo código postal (VAN 

SOEST; GERKING; VAN OORT, 2006; ROSENTHAL; STRANGE, 2003; VAN DER 

PANNE, 2004) 

Comparativamente, as contribuições de tais trabalhos carecem de concisão. Em sua 

maioria, identificam efeitos positivos de aglomeração, mas, por exemplo, Engelsoft et al. 

(2006) categoricamente afirmam o contrário ao identificarem que as médias nacionais de 

produtividade na Dinamarca são, ao longo do tempo, superiores às observadas em clusters de 

produção de móveis de madeira e confecções daquele país. Ao identificarem assimetrias na 

apropriação de externalidades, Shaver e Flyer (2000) questionam a generalização dos efeitos 

das aglomerações sobre a produtividade e inovação. Seus resultados indicam até que firmas 

que aglomeram têm desvantagens de sobrevivência. 

Os resultados encontrados por Beaudry (2001), Beaudry e Breschi (2003), Malpezzi, 

Seah e Shilling (2004), Van Der Panne (2004) e Mukkala (2004) endossam os benefícios da 

especialização regional, ou seja, que a predominância local de uma atividade ou setor 

favorecem a inovação, a renda do trabalhador e a produtividade regional da mão-de-obra. Tais 

conclusões, no entanto, podem ser contestadas pelos achados de Oerlemans e Meeus (2005), 

que dão primazia aos laços intra e inter-regionais, a montante e a jusante (i.e. não 

especialistas) como fatores determinantes do crescimento de inovação de produtos e 

processos, entre outros, entre empresas holandesas de vários segmentos de manufatura. Nessa 

linha, Van Soest, Gerking e Van Oort (2006) encontram que a especialização, embora seja 

importante fator na criação de novos estabelecimentos, é um determinante fraco do 

crescimento do emprego, operando em áreas muito menores que a cidade. 

Em parte, essas divergências de resultados podem ser atribuíveis de escolhas 

metodológicas relativas às variáveis de análise selecionadas de modo que sua 

comparabilidade fica comprometida por trabalharem sobre conjuntos de variáveis muito 

diferentes entre si. Não apenas os âmbitos geográficos escolhidos variam – entre áreas de 

endereçamento postal (bairros, vizinhanças, distritos) até países em sua totalidade, como 

também a escolha da atividade econômica.  

Enquanto alguns estudos têm extensão mais ampla sobre a economia, outros se 

concentram em atividades específicas. Também o nível de agregação escolhido para 
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determinar o setor econômico é retratado em grande dispersão entre dois a quatro dígitos de 

detalhe. Ou seja, fazendo um paralelo com a Classificação Nacional das Atividades 

Econômicas (CNAE) do Brasil, seria como avaliar aglomerações de Fabricação de Produtos 

Têxteis (Divisão 17; dois dígitos de detalhe), Fabricação de Artefatos Têxteis a Partir de 

Tecidos – Exceto Vestuário – e de Outros Artigos Têxteis (Grupo 176; três dígitos de detalhe) 

e Fabricação de Artefatos de Tapeçaria (Classe 1762-0; quatro dígitos de detalhe). Parece 

lícito intuir que resultados não coincidentes evoluam das análises dessas atividades em função 

apenas do detalhamento escolhido, ainda todas sejam ramificações de uma raiz comum. 

Por fim, uma categoria adicional de artigos é de especial importância para a presente 

pesquisa e é composta por aqueles com o propósito de validar algum conjunto de padrões – 

normalmente quantitativos – para a identificação correta das aglomerações ou dos clusters 

(BRENNER, 2006; VON HOFFE; BHATTA; 2007; JUCEVICIUS; PUIDOKAS, 2007). Por 

vezes os modelos são aplicados empiricamente, mas a contribuição proposta é explicitamente 

direcionada a aspectos metodológicos, levada pela falta de critérios clássicos para especificar 

quantas firmas, empregados ou outros qualificadores são necessários para se configurar uma 

aglomeração capaz de gerar as externalidades de interesse. 

No âmbito nacional, o quadro do conhecimento sobre o tema não é diferente. Puga 

(2003) oferece um mapeamento dos APL em microrregiões brasileiras, Suzigan et al. (2003b) 

restringem sua avaliação às microrregiões paulistas pelos dados de emprego da RAIS/2000; 

Crocco et al. (2006) desenvolvem uma proposta metodológica para identificar as 

aglomerações para todas as cidades do Brasil. Outros estudos oficiais influentes sobre as 

economias aglomeradas também divergem quanto a essa operacionalização. Por exemplo, o 

SEBRAE-SP (2002) usa o município como base regional, enquanto o IEDI (2002) e o 

IPARDES (2005; 2006) trabalham no âmbito da microrregião.  

Uma constante preocupação desses trabalhos é identificar as aglomerações, clusters 

ou APLs e, para essa identificação, estabelecem critérios com limites arbitrariamente 

definidos e distintos entre si. O SEBRAE-SP (2002) abrange as atividades industriais (Classe 

CNAE, a 4 dígitos) que, no Brasil, possuem mais de 3.000 estabelecimentos e pertençam às 

dez divisões da indústria com maior número de estabelecimentos (Divisão CNAE, a 2 

dígitos). Internamente a tais parâmetros, elege como cluster potencial aquelas situações cuja 

atividade apresente um Quociente de Localização maior que 1,0 e possua mais de 30 

estabelecimentos.  
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Puga (2003) estabelece o corte em um nível de QL ≥ 5,0 para atividades econômicas 

definidas pela CNAE a 4 dígitos que possuam na microrregião mínimos de 50 

estabelecimentos e 1000 empregados. Suzigan et al. (2006) firmam em 1,0 o QL mínimo da 

atividade na microrregião, controlado por indicadores extras como número de 

estabelecimentos da mesma classe CNAE na microrregião e participação da microrregião no 

total do emprego da respectiva classe de indústria na região de referência. Os casos mais 

relevantes de classes industriais com aglomerações de empresas em uma ou mais 

microrregiões são estabelecidos quando a participação da microrregião no total do emprego 

da respectiva classe de indústria alcance, por exemplo, ao menos 1%, e que a aglomeração 

apresente ao menos 20 estabelecimentos da mesma. A questão toda envolvendo uma possível 

comparação desses estudos é que não são explicitamente apresentadas as justificativas de 

fixação desses limites de corte. Não obstante, são aplicados indistintamente a todas as 

atividades em análise, sem avaliar se 20, 30 ou 50 estabelecimentos refletem bem o 

desenvolvimento das atividades específicas tendo em consideração, por exemplo, o padrão 

tecnológico vigente para o setor. Por exemplo, um limite de 20 estabelecimentos é mais 

facilmente identificável para atividades ligadas à confecção de vestuário do que no 

processamento de cana para a produção de açúcar e álcool. 

Na Itália, os Distritos Industriais, freqüentemente referenciados como expressões 

elevadas e bastante desenvolvidas de economias aglomeradas, são reconhecidos como tal a 

partir dos seguintes critérios: região laboral2 em que  

(i) a razão entre empregados em manufatura e empregados em atividades 

não agrícolas seja superior à média nacional; 

(ii) seja especializada em uma indústria de manufatura particular; e  

(iii) o percentual de empregados trabalhando em firmas com menos se 250 

empregados seja maior que a média nacional (CAINELLI, IACOBUCCI; 

MORGANTI; 2006).  

A despeito do critério absoluto dos 250 empregados, que é um parâmetro oficial 

definidor do porte das empresas, os critérios levam em conta as densidades diferenciadas da 

presença de uma atividade em relação à sua própria distribuição espacial. 

                                                
2 Regiões laborais ou ‘local labour systems’ (LLS) são grupos de municipalidades contíguas, definidos pelo grau 
de mobilidade de habitantes para atingirem seus respectivos locais de trabalho (CAINELLI, IACOBUCCI; 
MORGANTI; 2006). 
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Porém, além desses aspectos, os diferentes estudos apontados acima apresentam 

outra limitação metodológica no que se refere ao caráter da aglomeração industrial vis-à-vis 

seu potencial de gerar as externalidades econômicas. 

Qualquer que seja a fundamentação teórica sobre o assunto, o fenômeno da 

aglomeração que conduz a resultados distintos nos desempenhos das empresas está 

incondicionalmente associado a um caráter, se não perene, no mínimo bastante estável da 

presença da atividade econômica naquela região. Ou seja, os níveis de concentração e 

intensidade da presença de qualquer indústria numa região adquirem significado apenas 

quando postos em perspectiva longitudinal no tempo. Entretanto, os achados desses estudos 

referem-se a momentos distintos no tempo e baseiam-se nas características de concentração e 

intensidade econômica de apenas um ano. Assim, esses resultados encorajam maior 

investigação, ao mesmo tempo em que recomendam uma abordagem que leve em 

consideração o aspecto temporal. E é nesse sentido que a análise aqui apresentada pretende 

contribuir para os estudos relativos à distribuição geográfica da presença de serviços no 

Estado de São Paulo. 

4.3.1 Definição dos critérios de seleção das aglomerações de serviços 

Isto posto, os objetivos da presente pesquisa requerem uma quantificação da 

presença das atividades de serviço no estado de São Paulo, em termos de suas respectivas 

densidades. Para a quantificação das aglomerações, foram utilizados dados da Relação Anual 

de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego para todos os 

municípios do Estado de São Paulo. 

A primeira iniciativa no sentido de isolar as aglomerações para análise foi identificar as atividades de 

serviços. A caracterização oficial das atividades econômicas no Brasil se dá pela CNAE, a qual se 

subdivide em vários níveis de agregação, entre 1 dígito (Seção) e 4 dígitos (Classe). Conforme a Comissão 

Nacional de Classificações (CONCLA) do IBGE, as estatísticas oficiais relativas a atividades econômicas 

estão todas referenciadas à CNAE. Em 05/09/2006 houve a publicação em Diário Oficial da versão 2.0 da 

CNAE, cuja adoção na publicação dos dados oficiais deve ocorrer no período 2007-2012. Em razão da 

perspectiva temporal introduzida na metodologia de condução do presente trabalho, foi utilizada a versão 

1.0 da CNAE para garantir a comparabilidade dos dados já divulgados. Descritivamente, as atividades de 

serviços compõem as Seções a partir da rubrica “E”, Grupos 40. Porém, uma análise detalhada identificou 

atividades de serviços incorporadas como detalhes de atividades de manufatura, conforme descritas no  

Quadro 6. Em razão dessa natureza, essas atividades foram incorporadas nas análises 

aqui efetuadas. 

 

Quadro 6 Destaques de serviços incorporados em outras classificações 
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CLASSE 
CNAE

DENOMINAÇÃO

01.61-9 Atividades de serviços relacionados com a agricultura

01.62-7 Atividades de serviços relacionados com a pecuária, exceto atividades veterinárias

02.13-5 Atividades de serviços relacionados com a silvicultura e a exploração florestal

11.20-7
Atividades de serviços relacionados com a extração de petróleo e gás - exceto a 
prospecção realizada por terceiros

22.21-7 Impressão de jornais, revistas e livros

22.22-5 Impressão de material escolar e de material para usos industrial e comercial

22.29-2 Execução de outros serviços gráficos

28.39-8
Têmpera, cimentação e tratamento térmico do aço, serviços de usinagem, 
galvanotécnica e solda

28.81-9
Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para 
aquecimento central 

28.82-7
Manutenção e reparação de caldeiras geradoras de vapor - exceto para aquecimento 
central e para veículos

29.91-2
Manutenção e reparação de motores, bombas, compressores e equipamentos de 
transmissão

29.92-0 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de uso geral

29.93-9
Manutenção e reparação de tratores e de máquinas e equipamentos para agricultura, 
avicultura e obtenção de produtos animais

29.94-7 Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta

29.95-5
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e 
construção

29.96-3 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de uso específico

31.81-0 Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

31.82-8 Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos - exceto para veículos

31.89-5
Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados 
anteriormente

32.90-5
Manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos de telefonia e radiotelefonia e de 
transmissores de televisão e rádio - exceto telefones

33.91-0
Manutenção e reparação de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e de 
laboratório

33.92-8
Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle - 
exceto equipamentos de controle de processos industriais

33.93-6
Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas 
eletrônicos dedicados à automação industrial e controle do processo produtivo

33.94-4 Manutenção e reparação de instrumentos ópticos e cinematográficos

34.50-9 Recondicionamento ou recuperação de motores para veículos automotores

35.23-8 Reparação de veículos ferroviários

35.32-7 Reparação de aeronaves  
 

Os critérios adotados para a seleção das atividades de serviços utilizadas na pesquisa 

foram baseados na definição de serviços adotada neste estudo: “Serviço é realização de 

trabalho – independente das características formais do processo produtivo ou do produto 
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resultante deste processo” (Meirelles, 2006, p.130). Desta definição derivam-se três 

postulados:  

a) Serviço é trabalho na sua acepção ampla e fundamental, podendo ser realizado não 

só através dos recursos humanos (trabalho humano) como também através das 

máquinas e equipamentos (trabalho mecânico, não realizado por recursos humanos). 

b) Serviço é trabalho em processo, ou seja, serviço é trabalho na concepção dinâmica 

do termo, trabalho em ação; 

c) Todo serviço é realização de trabalho, mas nem toda realização de trabalho é 

serviço, ou seja, não existe uma relação biunívoca entre serviço e trabalho. 

 

Com base nesta definição, nos postulados dela derivados e levando-se em conta a 

procura de uma melhor compreensão das especificidades do setor de serviços e assim buscar 

alargar os padrões convencionados nas classificações oficiais das atividades econômicas, que 

não conseguem captar a crescente expansão do setor de serviços oriunda do processo de 

terceirização, buscou-se neste estudo identificar entre todas as Classificações Nacionais de 

Atividade Econômica, somente aquelas que atendiam ao conceito adotado e que possuíam na 

própria denominação o termo “serviço” como caracterizador da atividade. 

A escolha dos CNAEs foi feita com base no nível de classificação dos Grupos de 

Atividades Econômicas, correspondente a 3 (três) dígitos da CNAE 1.0. Como este nível 

incorpora as classes de atividades econômicas, e dentro das classes que compõem o grupo 

podem existir atividades tanto que sejam de serviços como atividades que não possam ser 

caracterizadas como tal, foram excluídos todos os grupos que possuíam esta última situação. 

Dessa forma os códigos CNAE selecionados para a realização da pesquisa foram todos 

os de nível de classificação de Grupos de Atividades Econômicas (três dígitos) da CNAE 1.0 

em que todas as classes componentes fossem classificadas como serviços, de acordo com a 

definição de serviços adotada para este estudo. 

Isto implicou na incorporação de vários grupos de atividades econômicas que pelas 

estatísticas oficiais não são classificadas como serviço, mas que por estas mesmas estatísticas 

são denominadas serviços. A tabela completa dos grupos de atividades econômicas eleitos 

para este estudo consta do Apêndice A. 

A rigor, todas as atividades econômicas que se encontram abaixo da divisão 40 da 

CNAE 1.0 não são considerados como serviços pelas estatísticas oficiais nem tampouco nos 

estudos e pesquisas já realizadas, uma vez que abaixo desta divisão estão as atividades 
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econômicas ligadas aos setores primários e secundários, que, por definição, não incorporam as 

atividades de serviço. Entretanto, como consta desta mesma classificação oficial, muitas das 

atividades relacionadas aos setores primário e secundário são denominadas e definidas como 

“Atividades de serviços relacionados”, motivo pelo qual se decidiu contemplá-las neste 

estudo. 

Como exemplo, pode-se citar o grupo de atividades 01.6 da CNAE 1.0, composta por 

“Atividades de Serviços Relacionados com a Agricultura e a Pecuária, Exceto Atividades 

Veterinárias”.  Neste grupo nota-se claramente a presença de atividades de serviços dentro da 

classificação destinada às atividades primárias.  

Os critérios de exclusão deste estudo de grupos de atividades econômicas se basearam 

na existência de grupos que, apesar de contar com atividades de serviços dentro de sua 

composição, também contavam com atividades que não são classificadas como serviços de 

acordo com a definição eleita neste estudo e, por este motivo, impossibilitariam a precisa 

definição dos resultados. Pode-se citar como exemplo o Grupo de Atividades 05.1 da CNAE 

1.0, composto por “Pesca, Aqüicultura e Serviços Relacionados”. Como se depreende da 

própria definição, apesar de ser clara e inequívoca a existência de atividades de serviços neste 

grupo de atividades, a presença concomitante de outras classes que não são de serviços 

comprometeriam os resultados encontrados no nível de grupo. 

Assim, pode-se afirmar que apesar de arrojada e pouco conservadora, a proposta de 

critérios adotada neste estudo ainda assim não consegue, devido às limitações das estatísticas 

oficiais, espelhar completamente a totalidade da pujança das atividades de serviços, 

mascaradas pelos números oficiais e pelas tais atividades residuais. 

Após seleção das Classes CNAE que seriam avaliadas, procedeu-se a um 

agrupamento de todas elas ao nível do Grupo (três dígitos). A razão para tal procedimento se 

deve ao fato de que as vantagens da aglomeração são verificadas pela proximidade física entre 

agentes afins à produção de um bem ou de uma família de bens. A análise da estrutura da 

classificação brasileira diferencia, por exemplo, os Estabelecimentos Hoteleiros (Classe 5513-

1) de Outros Tipos de Alojamento (Classe 5519-0); o Transporte Rodoviário de cargas, em 

Geral (Classe 60.26-7) do Transporte rodoviário de produtos perigosos (Classe 60.27-5) e do 

Transporte rodoviário de mudanças (Classe 60.28-3); o Desenvolvimento e Edição de 

Softwares Prontos para Uso (Classe 72.21-4) do Desenvolvimento de Softwares sob 

Encomenda e Outras Consultorias em Software (Classe 72.29-0), para citar alguns exemplos. 

Ou seja, o uso de tal detalhamento significaria que as aglomerações se identificam em torno 



 59 

de tal especificação. O presente artigo prefere uma abordagem mais flexível, entendendo que 

o fenômeno melhor se observaria entre Estabelecimentos Hoteleiros e Outros Tipos de 

Alojamento Temporário (Grupo 551); Outros Transportes Terrestres – que não ferroviários 

nem dutoviários (Grupo 602); e Consultoria em Software (Grupo 722), apenas para seguir os 

mesmos exemplos. A lista completa dos Grupos de atividades encontra-se no Apêndice A 

deste trabalho. 

 

4.3.2 Perspectiva regional 

Uma segunda questão importante à definição metodológica diz respeito à delimitação 

do espaço geográfico em que a aglomeração se estende. O estado de São Paulo se divide em 

640 municípios distribuídos em 63 microrregiões administrativas.  

Essas divisões a priori condicionam a disponibilidade de dados e estatísticas. Ou 

seja, representam limites impostos à compilação da dispersão da atividade econômica, 

populacional e de outras naturezas. Dessa forma, são um ponto de partida incontornável para 

a análise aqui proposta. A questão passa a ser, então, definir o perímetro que configure um 

ambiente adequado para refletir a aglomeração como expressão das externalidades.  

Como já discutido anteriormente, não há uma orientação teórica estabelecida e o 

próprio conceito das externalidades exige certa lateralidade na admissão desse critério. Não se 

pode supor que as vantagens que derivam do conhecimento e/ou da especialização respeitem 

fronteiras administrativas, a menos que sejam resultado de imposições artificialmente criadas 

ao ambiente, tais como disputas fiscais, por exemplo. Nesse sentido, a definição dos aspectos 

espaciais se configura como uma espécie de dilema, em que de um lado se tem as restrições 

de disponibilidade de dados e informações e, de outro lado, a necessidade de admitir que a 

expansão da atividade econômica é independente de delimitações de fronteira.  

Observa-se grande heterogeneidade na configuração das regiões administrativas. Isso 

se evidencia já na simples comparação do número de municípios formadores de cada região. 

A Figura 5 oferece a distribuição de freqüências dessa variável. 
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Figura 5 Histograma do número de municípios por região 

 

Poucas regiões agregam mais de 20 municípios, da mesma forma como existem 

outras que são compostas por uma quantidade bem inferior, como é o caso de Barretos 

(incorporando os municípios de Barretos, Colina e Colômbia) e Guarulhos (composta dos 

municípios de Arujá, Guarulhos e Santa Isabel) com três municípios em cada uma. Pelo 

gráfico acima, tem-se que aproximadamente 57% das regiões são compostas de dez 

municípios ou menos 

Essa característica numérica teria menos relevância para os propósitos da presente 

análise se fosse compensada por uma maior homogeneidade em termos econômicos e 

populacionais. Para essa verificação, foi efetuada a análise dos respectivos portes dos 

municípios componentes de cada região, avaliados pela população e PIB municipais de 2006 

divulgados pelo IBGE e agregados conforme as microrregiões administrativas. A Tabela 1 

resume essas informações. 

A Tabela 1 indica que não apenas as regiões apresentam diferenças em tamanhos e 

portes econômicos entre si como também há grande variabilidade interna quanto aos 

indicadores de população e produção dos municípios que as compõem. Comparativamente às 

médias calculadas, os desvios padrão desses indicadores são bastante significativos. 
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Tabela 1 PIB das regiões e dos municípios 

Dados dos municípios 

Dados Agregados da Região 

PIB População 

PIB médio per 

capita 

Região 

Muni-

cípios 

PIBa (1) População 
b  (2) 

PIB per 

capita 
Média Desvio 

Padrão  
Média Desvio 

Padrão  
Média Desvio 

Padrão 
Adamantina 14 1.445.528 150.269 9.620 103.252 119.420 10.734 10.420 9.087 2.408 

Amparo 8 2.094.837 178.422 11.741 261.855 397.243 22.303 20.873 9.036 3.840 

Andradina  11 3.198.238 179.591 17.808 290.749 357.307 16.326 16.600 16.122 12.321 

Araçatuba  7 3.248.957 248.388 13.080 464.137 763.701 35.484 65.287 18.103 6.327 

Araraquara 15 9.091.109 493.407 18.425 606.074 1.000.834 32.894 50.925 23.312 31.451 

Assis  17 3.310.540 265.736 12.458 194.738 231.174 15.632 23.798 16.930 8.795 

Auriflama  9 410.842 44.154 9.305 45.649 43.607 4.906 4.507 10.467 5.381 

Avaré  8 1.670.902 178.609 9.355 208.863 237.091 22.326 27.353 9.437 1.976 

Bananal  5 160.922 26.895 5.983 32.184 18.366 5.379 2.878 5.923 500 

Barretos 3 2.038.908 133.868 15.231 679.636 726.752 44.623 57.042 19.905 5.562 

Batatais 6 1.348.645 106.620 12.649 224.774 289.041 17.770 20.548 11.364 3.158 

Bauru  21 8.000.710 568.117 14.083 380.986 1.055.413 27.053 76.844 11.779 4.875 

Birigui  18 2.712.610 250.376 10.834 150.701 293.702 13.910 26.985 10.308 3.450 

Botucatu 7 3.098.809 202.201 15.325 442.687 676.957 28.886 42.621 13.300 4.460 

Bragança Paulista 11 6.662.389 486.724 13.688 605.672 825.894 44.248 52.097 10.464 5.134 

Campinas 16 60.006.295 2.530.029 23.718 3.750.393 5.604.316 158.127 252.406 30.735 24.635 

Campos de Jordão 4 579.143 71.930 8.051 144.786 202.565 17.983 21.261 6.939 1.713 

Capão Bonito 10 881.137 145.399 6.060 88.114 110.381 14.540 14.696 5.099 1.138 

Caraguatuba  4 5.775.840 281.532 20.516 1.443.960 1.809.266 70.383 30.929 19.708 23.191 

Catanduva  13 3.413.687 220.261 15.498 262.591 465.336 16.943 30.374 16.741 18.288 
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Dracena  10 930.988 108.316 8.595 93.099 120.160 10.832 11.925 7.699 1.696 

Fernandópolis  11 1.805.453 104.216 17.324 164.132 250.845 9.474 18.763 17.716 18.750 

Franca 10 4.250.343 396.217 10.727 425.034 1.016.137 39.622 101.448 13.346 4.793 

Franco da Rocha  4 3.705.623 465.408 7.962 926.406 343.965 116.352 41.543 8.739 3.695 

Guaratinguetá  11 4.539.789 403.678 11.246 412.708 559.319 36.698 37.297 8.523 3.715 

Guarulhos  3 27.150.854 1.406.376 19.306 9.050.285 14.391.533 468.792 705.474 14.291 5.739 

Itanhaém 5 1.492.855 228.667 6.529 298.571 241.548 45.733 34.088 5.969 1.113 

Itapecerica da Serra 8 12.126.574 977.388 12.407 1.515.822 1.422.358 122.174 91.741 10.663 5.081 

Itapetininga 5 2.072.026 185.482 11.171 414.405 705.158 37.096 59.613 10.025 1.780 

Itapeva  12 2.086.787 250.235 8.339 173.899 227.349 20.853 25.453 8.000 2.301 

Ituverava  5 1.308.482 96.935 13.499 261.696 134.969 19.387 15.064 23.021 25.617 

Jaboticabal  17 7.117.366 415.120 17.145 418.669 708.832 24.419 25.393 13.724 6.724 

Jales  23 1.509.755 151.096 9.992 65.642 124.053 6.569 11.043 9.326 2.230 

Jau  12 4.430.722 343.904 12.884 369.227 379.611 28.659 32.884 14.528 8.482 

Jundiaí  5 18.040.383 597.997 30.168 3.608.077 4.517.130 119.599 132.373 43.577 54.098 

Limeira  8 9.905.608 574.322 17.247 1.238.201 1.533.877 71.790 92.910 20.900 16.812 

Lins 8 2.098.284 157.748 13.301 262.286 365.214 19.719 22.920 9.839 5.607 

Marília  13 3.608.205 338.113 10.672 277.554 669.432 26.009 60.608 8.915 2.863 

Moji - Mirim 8 6.129.162 391.221 15.667 875.595 801.237 55.889 48.722 15.137 3.603 

Moji das Cruzes  7 15.463.434 1.363.322 11.342 1.932.929 1.932.717 170.415 148.546 11.789 5.828 

Nhandeara  9 768.838 60.439 12.721 85.427 102.883 6.715 5.615 12.465 5.255 

Novo Horizonte 6 1.276.947 76.118 16.776 212.824 261.379 12.686 11.372 15.877 7.899 

Osasco 8 53.267.138 1.867.383 28.525 6.658.392 9.503.091 233.423 228.731 26.530 30.048 

Ourinhos 18 3.149.258 294.902 10.679 174.959 298.397 16.383 24.728 9.301 2.642 

Paraibuna  7 696.171 73.296 9.498 99.453 103.201 10.471 7.442 14.940 24.547 

Piedade  5 1.479.826 203.299 7.279 295.965 171.715 40.660 25.203 7.192 1.203 
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Piracicaba 12 9.640.127 552.710 17.442 803.344 1.918.883 46.059 102.062 14.501 5.803 

Pirassununga 4 2.575.343 184.996 13.921 643.836 368.361 46.249 19.983 13.363 4.076 

Presidente Prudente  30 6.990.328 584.998 11.949 233.011 513.946 19.500 37.203 11.036 7.986 

Registro 12 1.830.825 269.549 6.792 152.569 116.571 22.462 13.251 6.384 1.618 

Ribeirão Preto 16 18.758.628 967.890 19.381 1.172.414 2.766.157 60.493 135.217 18.597 15.369 

Rio Claro  6 3.959.660 247.183 16.019 659.943 1.285.509 41.197 73.377 13.697 4.120 

Santos 6 28.856.502 1.463.067 19.723 4.809.417 5.797.458 243.845 139.041 19.655 17.793 

São Carlos 6 4.289.025 307.237 13.960 714.837 1.203.230 51.206 82.885 13.066 4.550 

São João da Boa Vista 14 5.039.636 423.624 11.896 359.974 349.075 30.259 24.747 10.741 2.603 

São Joaquim da Barra 9 3.506.090 207.907 16.864 389.566 306.911 23.101 15.091 15.757 4.355 

São Jose dos Campos  8 30.004.809 1.386.456 21.641 3.750.601 5.138.486 173.307 200.404 16.110 7.210 

São Jose do Rio Preto  29 10.199.976 760.615 13.410 351.723 1.050.243 26.228 75.969 13.647 6.859 

São Paulo  8 338.891.007 13.597.629 24.923 42.361.376 97.383.428 1.699.704 3.774.286 23.563 20.082 

Sorocaba 15 21.775.192 1.313.295 16.581 1.451.679 2.540.529 87.553 142.151 19.564 24.661 

Tatuí  9 4.196.841 245.794 17.075 466.316 615.518 27.310 33.238 13.995 12.321 

Tupã 7 1.117.754 113.542 9.844 159.679 243.761 16.220 23.038 9.959 3.289 

Votuporanga  9 1.359.025 135.516 10.029 151.003 278.622 15.057 25.982 10.028 2.772 

a; b = correspondem, respectivamente às somatórias dos PIB e populações dos municípios componentes das regiões indicadas 
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O cálculo do coeficiente de variação (CV) – quociente entre desvio padrão dos QL pela respectiva média – dá 

essa dimensão, conforme se ilustra nas Figura 6,  

 

 

 

 

 

Figura 7 e Figura 8. 

 

Figura 6 Coeficiente de variação do PIB municipal internamente às Regiões 

Considera-se que a dispersão é fraca quando cv ≤ 15%; é media quando 15% ≤ cv ≤ 30%; 

e elevada quando cv >30% (PESTANA; GAGEIRO, 2005). Os histogramas das distribuições dos 

CV do PIB, população e PIB per capita internos às regiões mostram um quadro em que 

predominam elevadas dispersões. Ou seja, as regiões administrativas são compostas por 

municípios muito distintos entre si, em termos de porte e potencial econômico. 
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Figura 7  Coeficiente de variação da população municipal internamente às Regiões 

 

Diferentemente do que poderia se intuir, essa variabilidade não se deve ao fato de a região 

contar com poucos ou muitos municípios. As correlações calculadas entre o número de 

municípios componentes das regiões e os CV do PIB, população e PIB per capita internos 

mostram, no máximo, relações moderadas, conforme se evidencia na Tabela 2. 

 

Tabela 2 Correlações entre número de municípios e CV internos às regiões 

 

CV PIB 
total

CV 
população

CV PIB per 
capita

Pearson 
Correlação 0,590** 0,559** 0,054

p-valor 0 0 0,677

N 63 63 63

número de 
municípios

 

 

 

Ou seja, se o município como unidade espacial de análise pode ser limitado por não 

representar as influências trocadas suas vizinhanças, então as regiões são muito heterogêneas.  
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Figura 8 Coeficiente de variação do PIB per capita municipal internamente à Região 

 

Considerando essas questões todas, optou-se por um tratamento dos dados que 

privilegiasse duas perspectivas: o município e a microrregião. O município representa um 

patamar mínimo de regionalização e a perspectiva da microrregião é adotada como base 

complementar, no sentido de se identificar algumas situações, tais como: 

 

a) Compartilhamento de especialização entre municípios vizinhos. 

b) Presença de atividade num município em intensidade capaz de influenciar toda a 

microrregião a que pertence. 

 

4.3.3 Indicadores de especialização 

A especialização do município é avaliada tradicionalmente pelo Quociente de 

Localização – QL (IEDI; 2002; SUZIGAN et al., 2003; PUGA, 2003). Este é um índice que 

reproduz a razão entre (i) a participação de uma determinada indústria na estrutura produtiva de 

uma região e (ii) a participação dessa mesma indústria na população estudada, mensurando assim 

a especialização da região naquela atividade. Ou seja: 
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..
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.

E

E

E

E

QL
j

i

ij

ij =  em que 

 

Eij  = presença do indicador de especialização no setor i da região j 

 E  E
i

ij.j ∑=  = presença do indicador de especialização em todos os setores da região j 

 E  E
j

iji. ∑=  = presença do indicador de especialização no setor i de todas as regiões 

 E  E..
i j

ij∑∑=  = presença do indicador de especialização em todos os setores e  regiões. 

 

Tradicionalmente se procede ao cálculo do QL adotando o número de empregados como 

dimensão de aglomeração. A literatura não trata exatamente do fator de concentração que melhor 

caracteriza a aglomeração, de forma que o cálculo apenas com base no número de empregados 

parece ser arbitrário. Um QL alto, quando calculado com base em empregados, pode representar 

a presença de uma ou poucas grandes empresas, empregadoras de grandes contingentes.  

Essa questão em estudos outros mencionados anteriormente (Suzigan, 2003; 2006; Puga, 

2003; SEBRAE-SP, 2002) foi tratada com o estabelecimento de mínimos absolutos de 

estabelecimentos, o que suscita a questão da arbitrariedade. Na presente pesquisa, procedeu-se ao 

cálculo do QL tomando como base  

 

(i) o número de empregados e  

(ii) o número de estabelecimentos como dimensão de aglomeração.  

 

Esse critério entende-se ser menos arbitrário, pois leva em consideração a própria 

característica tecnológica e empreendedora de cada atividade específica.  

Os indicadores de QL foram calculados sobre informações existentes na base da Relação 

Anual de Informações Sociais – RAIS, distribuídas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A 

seleção do número de empregados adotou a quantidade de vínculos ativos em 31 de dezembro do 

período correspondente. A seleção do número de estabelecimentos adotou a quantidade de 
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estabelecimentos existentes por município e microrregião com indicação de RAIS Negativa 

‘SIM’ e ‘NÃO’. A RAIS Negativa é a declaração que contém somente os dados cadastrais do 

estabelecimento quando o mesmo não teve empregado durante o ano-base. Para determinadas 

atividades de serviços essa ocorrência é relevante porque são caracterizadas por 

empresas/estabelecimentos compostas por uma única pessoa – o proprietário – que não é um 

empregado. Optando-se exclusivamente pela RAIS Negativa ‘Não’, a seleção dos 

estabelecimentos omitiria essas quantidades, que refletem a atividade empreendedora no setor e o 

exercício legítimo da atividade. Para capturar essas situações, a inclusão dos estabelecimentos 

com RAIS Negativa ‘Sim’ foi necessária.  

Como limite mínimo, adotou-se o parâmetro de QL ≥ 1,0 para ambas as variáveis, o que indica estar a região 

acima da média do universo de referência. O  

Quadro 7 apresenta um exemplo decomposto de cálculo do QL. 

 

 

Quadro 7 Exemplo de cálculo do QL 

Ano: 2002 

Município: Alfredo Marcondes 

 No. de empregados 

Atividade 711 (1) 3 

Total município (2) 248 

Estado de São Paulo 

Atividade 711 (3) 9.265 

Total Est. de SP (4) 8.608.048 

 

Cálculo do QL 

(5) = (1) / (2) 3/248 = 0,012097 

(6) = (3) / (4) 9.265/8.606.048 = 0,001077 

QL = (5) / (6) 11,24 

 

4.3.4 Perspectiva temporal 

A operacionalização da questão temporal foi feita com a seleção de dados relativos aos 

anos de 2002 a 2005 e a escolha desse período se deve a algumas razões. A primeira delas reside 
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no fato de que o período selecionado deve ser recente e suficientemente longo para 

simultaneamente captar situações atuais e estáveis. 

A escolha do período entre 2002 e 2005 foi determinada também pelas recentes 

alterações na estrutura da CNAE, que afetaram a comparabilidade dos dados em períodos mais 

longos. Relembramos que em 2006 a classificação sofreu alteração, tornando impraticável o 

tratamento destes últimos anos.  

4.3.5 Indicadores mínimos de estabelecimentos e empregados   

A aplicação exclusiva dos indicadores QL não dá conta de cobrir todos os aspectos condizentes com o que se 

entende como uma aglomeração. Por exemplo, tome-se o caso do Grupo 711 – Aluguel de Automóveis no 

município de Alfredo Marcondes na região de Presidente Prudente no ano de 2002, conforme dados ilustrados 

no  

Quadro 7. 

Ou seja, pela situação ilustrada, o QL da atividade naquele município atinge um QL de 

11,24. Isso significa que a aplicação do critério do QL de forma irrestrita poderia conduzir à 

conclusão de existir uma aglomeração de serviços de locação de automóveis num município que 

conta com apenas três empregados nesse setor.  

Para que tais situações sejam evitadas, faz-se necessário impor também limites absolutos 

de números mínimos de estabelecimentos e empregados. A questão é definir precisamente quais 

os limites adequados, já que não há critério teórica e empiricamente fundamentado para isso. 

Dessa forma, na presente investigação definiu-se como critério mínimo que os números de 

estabelecimentos e de empregados da atividade no município sejam superiores à mediana 

verificada no estado. Optou-se por utilizar a mediana em detrimento da média para que não se 

considerassem no critério os casos em que os números absolutos iguais a zero distorcem a média, 

induzindo-a para baixo, o que faria que se trabalhasse com um número menos realista e não 

apropriado aos propósitos deste estudo. 

Como critério adicional – não seletivo – a análise dos indicadores mínimos foi pautada 

pela análise do coeficiente de variação (CV). O CV representa o quociente entre desvio padrão 

dos QL pela média, ambos calculados para o período dos quatro anos entre 2002 e 2005. 

Conforme Pestana e Gageiro (2005, p. 86) “habitualmente considera-se que a dispersão é fraca 

quando cv ≤ 15%; é media quando 15% ≤ cv ≤ 30%; e elevada quando cv >30%”. Portanto, este 

cálculo foi adicionado na análise para que se possa efetuar uma análise da estabilidade da 
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importância relativa da atividade no conjunto da economia local, ou seja, se os “cv” das colunas 

forem superiores a 0,30, então se pode dizer que a especialização da região/município na 

atividade correspondente é instável no tempo.  

Fixados esses parâmetros, ficam apontados os critérios para a identificação de 

aglomerados em atividades econômicas de serviço, atingindo-se assim o segundo objetivo 

específico deste estudo. 
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5 Análise dos dados 

A análise dos dados secundários da base de dados da RAIS, anos de 2002 a 2005, foi 

efetuada em blocos de CNAEs, para facilitar o estudo, dada a extensão da tabela completa de 

CNAEs por município/microrregião. Essa divisão, nos 16 blocos mostrados no Quadro 8, levou 

em conta as afinidades entre as atividades e o envolvimento de cada pesquisador com as 

atividades de cada bloco. A Figura 9ilustra a concentração geográfica dos aglomerados do Estado 

de São Paulo, evidenciando os aglomerados na atividade de serviços por município. 

Quadro 8 Distribuição dos CNAEs por blocos 
 CNAE Descrição do Grupo CNAE Bloco  CNAE Descrição do Grupo CNAE Bloco

853 SERVIÇOS SOCIAIS 642 TELECOMUNICAÇOES

900 LIMPEZA URBANA E ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS 721 CONSULTORIA EM HARDWARE

911 ATIV. DE ORG. EMPRESARIAIS, PATRONAIS E PROFISSIONAIS 722 CONSULTORIA EM SOFTWARE

912 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇOES SINDICAIS 723 PROCESSAMENTO DE DADOS

919 OUTRAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS 724 ATIV. DE BCOS. DE DADOS E DISTRIB. ON-LINE DE CONTEUDO ELETR.

921 ATIVIDADES CINEMATOGRAFICAS E DE VIDEO 725 MANUT. E REPAR. DE MAQ. DE ESCRIT..E DE INFORMATICA

922 ATIVIDADES DE RADIO E DE TELEVISAO 729 OUTRAS ATIV. DE INFORMATICA, NAO ESPECIF. ANTER/TE

923 OUTRAS ATIVIDADES ARTISTICAS E DE ESPETACULOS 731 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS FISICAS E NATURAIS

924 ATIVIDADES DE AGENCIAS DE NOTICIAS 732 PESQ. E DESENV. DAS CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS

925 ATIV. DE BIBLIOTECAS, ARQ., MUSEUS E OUTRAS ATIV. CULTURAIS 601 TRANSPORTE FERROVIARIO INTERURBANO

926 ATIV. DESPORT. E OUTRAS ATIV. RELACIONADAS AO LAZER 602 OUTROS TRANSPORTES TERRESTRES

652 INTERMEDIAÇAO MONETARIA - DEPOSITOS A VISTA 603 TRANSPORTE DUTOVIARIO

653 INTERMEDIAÇAO NAO-MONETARIA - OUTROS TIPOS DE DEPOSITOS 611 TRANSPORTE MARITIMO DE CABOTAGEM E LONGO CURSO

654 ARRENDAMENTO MERCANTIL 612 OUTROS TRANSPORTES AQUAVIARIOS

655 OUTRAS ATIVIDADES DE CONCESSAO DE CRÉDITO 621 TRANSPORTE AÉREO, REGULAR

659 OUTRAS ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇAO FINANCEIRA 622 TRANSPORTE AÉREO, NAO-REGULAR

661 SEGUROS DE VIDA E NAO-VIDA 623 TRANSPORTE ESPACIAL

662 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 631 MOVIMENTAÇAO E ARMAZENAMENTO DE CARGAS

663 PLANOS DE SAUDE 632 ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES

671 ATIVIDADES AUXILIARES DA INTERMEDIAÇAO FINANCEIRA 633 ATIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAGEM E ORG. DE VIAGEM

672 ATIVIDADES AUX. DOS SEGUROS E DA PREV. COMPLEMENTAR 634 ATIVIDADES RELAC. A ORG. DO TRANSPORTE DE CARGAS

701 INCORPORAÇAO E COMPRA E VENDA DE IMOVEIS 641 CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA

702 ALUGUEL DE IMOVEIS 801 EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

703 ATIVIDADES IMOBILIARIAS POR CONTA DE TERCEIROS 802 ENSINO MÉDIO

704 CONDOMINIOS PREDIAIS 803 EDUCAÇAO SUPERIOR

711 ALUGUEL DE AUTOMOVEIS 809 EDUCAÇAO PROFISSIONAL E OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO

712 ALUGUEL DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE

713 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 930 SERVIÇOS PESSOAIS

714 ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS 950 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

551 ESTABEL. HOTELEIROS E OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO TEMP.

552 RESTAURANTES E OUTROS ESTABEL. DE SERV.DE ALIMENTAÇAO

852 SERVIÇOS VETERINARIOS 5 851 ATIVIDADES DE ATENÇAO A SAUDE

283 FORJARIA, ESTAMPARIA, METAL. DO PO E TRATA/TO DE METAIS

288 MANUT. E REPAR. DE TANQUES, CALDEIRAS E RESERV. METALICOS

299 MANUT.E REPARAÇAO DE MAQ. E EQUIPATOS. INDUSTRIAIS 222 IMPRESSAO E SERVIÇOS CONEXOS PARA TERCEIROS

318 MANUT. E REPAR.DE MAQ., APARELHOS E MAT. ELÉTRICOS

329 MANUT. E REP. APAR. E EQUIPA/tOS DE TELEFONIA E RADIOTELEF.

339 MANUT. E REP. DE EQUIPATOS HOSPITAL., INSTR. DE PRECISAO 352 CONSTRUÇAO, MONTAGEM E REPAR. DE VEIC. FERROVIARIOS

345 RECONDIC.  OU RECUP.DE MOTORES PARA VEIC. AUTOM. 353 CONSTRUÇAO, MONTAGEM E REPARAÇAO DE AERONAVES

502 MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE VEICULOS AUTOMOTORES

504 COM., MANUT. E REP.  DE MOTOCICL., PARTES, PEÇAS E ACESSORIOS

527 REPARAÇAO DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS 451 PREPARAÇAO DO TERRENO

741 ATIVIDADES JURIDICAS, CONTABEIS E DE ASSES. EMPRESARIAL 452 CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

742 SERV. DE ARQUIT. E ENG. E DE ASSESSO/TO TÉCNICO ESPECIAL. 453 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA P/ ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUN.

743 ENSAIOS DE MATERIAIS E DE PRODUTOS; ANALISE DE QUALIDADE 454 OBRAS DE INSTALAÇOES

744 PUBLICIDADE 455 OBRAS DE ACABAMENTO

745 SELEÇAO, AGENCIAMENTO E LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA 456 ALUGUEL DE EQUIPA/TOS DE CONSTR. E DEMOLIÇAO C/OPERARIOS

746 ATIVIDADES DE INVESTIGAÇAO, VIGILANCIA E SEGURANÇA 16 ATIV. DE SERV. RELAC. COM A AGRICULTURA E A PECUARIA

747 ATIV. DE IMUNIZ., HIGIENIZ. E DE LIMPEZA EM PRÉDIOS/DOMICILIOS 21 SILVICULTURA, EXPLOR. FLORESTAL E SERV. RELACIONADOS

749 OUTRAS ATIV. DE SERV. PRESTADOS AS EMPRESAS 112 ATIV. DE SERV. RELAC. C/ EXTRAÇAO DE PETROLEO E GAS

12

13

8

9

10

15

16

14

11

6

7

1

2

3

4
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Mais de 30 16 a 20 6 a 10 sem informação
21 a 30 11 a 15 1 a 5

Legenda

 

Figura 9 Concentração das aglomerações nas microrregiões do Estado de São Paulo
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5.1 Serviços sociais, de limpeza urbana e esgoto, serviços associativos e recreativos 

Nesta seção serão apresentadas as atividades ligadas a serviços sociais, serviços de 

limpeza urbana e esgoto, serviços associativos e recreativos. Para fins de análise, separaram-se as 

atividades em dois grandes grupos: serviços sociais e lazer. 

O grupo chamado serviços sociais é representado pelos CNAEs apresentados no Quadro 9 

e foram agrupadas por sua vinculação ao aspecto de bem-estar e organização social. 

 

Quadro 9 Aglomerações consolidadas - Serviços sociais e recreativos 

Grupo 
CNAE Descrição do Grupo CNAE 

853 SERVIÇOS SOCIAIS 
900 LIMPEZA URBANA E ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS 
911 ATIV. DE ORGANIZAÇOES EMPRESARIAIS, PATRONAIS E PROFISSIONAIS 
912 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇOES SINDICAIS 
919 OUTRAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS 

 

O grupo chamado lazer é composto pelos CNAEs apresentados no Quadro 10 e 

compreende as atividades culturais, recreativas, de entretenimento e esportivas. 

 

Quadro 10 Atividades de lazer 

Grupo 
CNAE 

Descrição do Grupo CNAE 

921 ATIVIDADES CINEMATOGRAFICAS E DE VIDEO 

922 ATIVIDADES DE RADIO E DE TELEVISAO 

923 OUTRAS ATIVIDADES ARTISTICAS E DE ESPETACULOS 

924 ATIVIDADES DE AGENCIAS DE NOTICIAS 

925 ATIV. DE BIBLIOTECAS, ARQUIVOS, MUSEUS E OUTRAS ATIV. CULTURAIS 

926 ATIV. DESPORTIVAS E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO LAZER 

655 OUTRAS ATIVIDADES DE CONCESSAO DE CRÉDITO 

659 OUTRAS ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇAO FINANCEIRA 

661 SEGUROS DE VIDA E NAO-VIDA 

662 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 

663 PLANOS DE SAUDE 

671 ATIVIDADES AUXILIARES DA INTERMEDIAÇAO FINANCEIRA 

672 ATIVIDADES AUXILIARES DOS SEGUROS E DA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 
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5.1.1 Perspectiva das Microrregiões 

Das 63 microrregiões administrativas do estado de São Paulo, 54 delas possuem pelo 

menos um município com algum indicador de aglomeração do grupo serviço social no período 

analisado. Ou seja, em apenas nove dessas regiões as atividades de Serviços Sociais, limpeza 

urbana e esgoto, organizações empresariais, patronais e profissionais, organizações sindicais e 

outras atividades associativas não se fazem presentes de maneira significativa em nenhum 

município. Porém, destas, apenas em 34 microrregiões observou-se, mesmo que de forma 

descontínua, a importância de pelo menos uma das atividades do grupo aqui considerado como 

serviço social. Finalmente, dentro dos critérios estabelecidos para este estudo, tem-se que a 

especialização econômica avaliada pelos indicadores de QL se associa a montantes absolutos de 

empregados e estabelecimentos, em caráter estável, em 20 microrregiões, conforme ilustrado no 

Quadro 11. Denominam-se de consolidadas aquelas atividades que apresentaram com freqüência 

nos quatro anos (2002 a 2005). 

Quadro 11 Aglomerações consolidadas - Serviços sociais – Regiões 

853 900 911 912 919
1.São Jose do Rio Preto x x 2
2.Franca x x 2
3.Bauru x x 2
4.Jaú x 1
5.Campinas x 1
6.São José dos Campos x 1
7.São Joaquim da Barra x 1
8.Jaboticabal x 1
9.Ribeirão Preto x 1
10.Araçatuba x 1
11.Piracicaba x 1
12.São João da Boa Vista x x 2
13.Assis x 1
14.Ourinhos x 1
15.Sorocaba x 1

16.Caraguatatuba x 1

17.Santos x 1
18.Presidente Prudente x 1
19.Marília x 1
20.Guaratingueta x 1

* (853) Serviços Sociais; (900) Limpeza Urbana e Esgoto e Atividades relacionadas; (911) 
Atividades de Organizações Empresariais, Patronais e Profissionais; (912) Atividades de 
Organizações Sindicais; (919) Outras Atividades Associativas.

Microrregião
CNAE *

4 2 1 12 5 24Total de Aglomerações

Total de 
Aglomerações
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Nota-se que em algumas regiões as aglomerações estáveis identificadas estendem-se a 

mais do que uma atividade, sendo elas Bauru, Franca, Santos, São José do Rio Preto e São João 

da Boa Vista, com aglomerações em duas atividades distintas. As demais tiveram quantidades 

suficientes para se qualificarem como aglomerações em apenas uma atividade, conforme será 

comentado adiante em subseção específica a cada CNAE. 

Em relação ao grupo Lazer, das 63 regiões administrativas do Estado de São Paulo, 57 

delas possuem pelo menos um município com algum indicador de aglomeração no período 

analisado. Desta forma, somente seis dessas regiões não apresentam nenhum município com 

alguma das atividades ligadas a cinematografia, vídeo, rádio, televisão e outras atividades 

artísticas e de espetáculos, agências de notícias, bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades 

culturais ou atividades desportivas e outras relacionadas ao lazer como sendo considerada 

importante. Mas das 57 regiões que apresentaram algum município com representação de alguma 

das atividades ligadas a lazer como significativa, somente em 33 microrregiões observou-se, 

mesmo que de forma descontínua, a importância de pelo menos uma das atividades do grupo aqui 

considerado como lazer. Finalmente, dentro dos critérios estabelecidos para este estudo, tem-se 

que a especialização econômica avaliada pelos indicadores de QL se associa a montantes 

absolutos de empregados e estabelecimentos, em caráter estável, em 15 microrregiões, conforme 

ilustrado no Quadro 12. 

Quadro 12 Aglomerações consolidadas - Atividades de lazer – Regiões 

921 922 923 924 925 926
1. Osasco x 1
2. Itapecerica da Serra x 1
3. São Paulo x 1
4. São Jose do Rio Preto x 1
5. Ribeirão Preto x 1
6. Bauru x 1
7. São Carlos x 1
8. Presidente Prudente x 1
9. Guaratingueta x 1
10. Santos x x 2
11. São Paulo x x 2
12. Limeira x 1
13.  Caraguatatuba x x 2
14.  Rio Claro x 1
15. Piracicaba x 1

* (921) Atividades Cinematográficas e de Vídeo; (922) Atividades de Rádio e de Televisão; (923) Outras Atividades
artísticas e de Espetáculos; (924) Atividades de Agências de Notícias; (925) Atividades de Bibliotecas, Arquivos, 
Museus e Outras Atividades Culturais; (926) Atividades Desportivas e Outras Atividades Relacionadas ao Lazer.

4

Microrregião
CNAE*

18

Total de 
Aglomerações

Total de Aglomerações 3 7 1 1 2
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5.1.2 Perspectiva dos Municípios 

Entre os 235 municípios restantes, em 117 deles os critérios de aglomeração foram 

conjuntamente atendidos descontinuamente entre 2002 e 2005. Portanto, são 118 os municípios 

que apresentaram densidades de empregados e estabelecimentos simultaneamente robustas para 

elevarem-se à condição de aglomeração nos quatro anos analisados, conforme se indica no 

Quadro 13. 

Quadro 13 Aglomerações consolidadas - Serviços sociais – Municípios 

853 900 911 912 919 853 900 911 912 919
Sub-total de Aglomerações 30 7 10 22 10 79

1. Adamantina x x x 3 60.Ourinhos x 1
2. Barretos x x 2 61. Parapua x 1
3. Bernardino de Campos x 1 62. Piracicaba x 1
4. Cacapava x 1 63. Pontal x 1
5. Campinas x 1 64. Praia Grande x 1
6. Campos do Jordao x x 2 65. Presidente Prudente x 1
7. Dois Corregos x x 2 66. Ribeirao Preto x 1
8. Embu Guacu x 1 67. Sertaozinho x 1
9. Espirito Santo do Pinhal x x x 3 68. Sorocaba x 1
10. Franca x x 2 69. Tupa x x 2
11. General Salgado x 1 70. Urupes x 1
12. Guaira x x 2 71. Aracoiaba da Serra x 1
13. Guara x 1 72. Artur Nogueira x 1
14. Igarapava x 1 73. Barra Bonita x 1
15. Itapetininga x 1 74. Bauru x 1
16. Itapeva x 1 75. Bertioga x 1
17. Jacarei x 1 76. Botucatu x 1
18. Jaci x 1 77. Brotas x 1
19. Macatuba x 1 78. Cachoeira Paulista x 1
20. Mogi Mirim x 1 79. Cerqueira Cesar x 1
21. Osvaldo Cruz x x 2 80. Fartura x 1
22. Pirassununga x 1 81. Ferraz de Vasconcelos x 1
23. Presidente Bernardes x 1 82. Francisco Morato x 1
24. Presidente Venceslau x x 2 83. Guararapes x 1
25. Rio Claro x 1 84. Guaratingueta x 1
26. Santa Cruz das Palmeiras x 1 85. Ibiuna x 1
27. Santa Cruz do Rio Pardo x 1 86. Ilha Solteira x 1
28. Santos x x 2 87. Itabera x 1
29. Sao Pedro x 1 88. Itanhaem x 1
30. Votuporanga x 1 89. Itarare x 1
31. Capão Bonito x x 2 90. Itariri x 1
32. Caraguatatuba x x x 3 91. Lins x 1
33. Mauá x 1 92. Lorena x 1
34. Paulínia x 1 93. Mairipora x 1
35. Pedregulho x 1 94. Marilia x 1
36. São José dos Campos x 1 95. Martinopolis x 1
37. Suzano x 1 96. Mirandopolis x 1
38. Aguas de Lindoia x 1 97. Mogi das Cruzes x 1
39. Candido Mota x x 2 98. Nhandeara x 1
40. Ituverava x 1 99. Pacaembu x 1
41. Morro Agudo x 1 100. Paulo de Faria x 1
42. Orlandia x 1 101. Pereira Barreto x 1
43.  Pederneiras x 1 102. Peruibe x 1
44. Sao Joaquim da Barra x 1 103. Piracaia x 1
45. Valparaiso x 1 104. Piraju x 1
46. Altinopolis x 1 105. Pirangi x 1
47. Aracatuba x x 2 106. Pitangueiras x 1
48. Araraquara x 1 107. Pompeia x 1
49. Araras x 1 108. Porto Feliz x 1
50. Assis x x 2 109. Registro x 1
51. Bastos x 1 110. Ribeirao Pires x 1
52. Capivari x 1 111. Santa Fe do Sul x 1
53. Catanduva x 1 112. Santo Anastacio x 1
54. Dracena x x 2 113. Sao Roque x 1
55. Jaboticabal x 1 114. Sao Sebastiao x 1
56. Jales x x 2 115. Sao Vicente x 1
57. Maracai x 1 116. Tupi Paulista x 1
58. Mococa x 1 117. Ubatuba x 1
59. Mogi Guacu x 1 118. Votorantim x 1

33 59 139Total de Aglomerações 30 7 10

Município
CNAE* Total de 

Aglomerações
Município

CNAE* Total de 
Aglomerações

Sub-total de Aglomerações 30 7 10 22 10 79

* (853) Serviços Sociais; (900) Limpeza Urbana e Esgoto e Atividades relacionadas; (911) Atividades de Organizações Empresariais, Patronais e Profissionais; (912) Atividades de 
Organizações Sindicais; (919) Outras Atividades Associativas.  
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Em âmbito isolado de suas respectivas microrregiões, em 410 dos 645 municípios 

paulistas não se identificou qualquer traço de aglomeração das atividades consideradas como 

serviço social. A exemplo do que se comentou na perspectiva regional, isso se deve tanto à 

inexistência da atividade como, em alguns casos, ao fato de que mesmo presente, ela se 

desenvolveu em padrões relativos e absolutos pouco expressivos em termos de empregados e 

estabelecimentos. 

No que tange às atividades consideradas como lazer, isolados de suas microrregiões, 

em 499 dos 645 municípios paulistas não se identificou qualquer traço de aglomeração das 

atividades. Entre os 146 municípios restantes, em 78 deles os critérios de aglomeração foram 

conjuntamente atendidos descontinuamente entre 2002 e 2005. Assim, são 68 os municípios 

que apresentaram densidades de empregados e estabelecimentos simultaneamente robustas 

para elevarem-se à condição de aglomeração nos quatro anos analisados, conforme se indica 

no Quadro 14. 

 

Quadro 14 Aglomerações consolidadas - Atividades de lazer – Municípios 

921 922 923 924 925 926 921 922 923 924 925 926
Sub-total de aglomerações 9 25 3 1 2 4

1. Barueri x 1 35. Sao Carlos x 1
2. Botucatu x x 2 36. Sao Jose do Rio Pardo x x 2
3. Campina do Monte Alegre x 1 37. Sorocaba x 1
4. Cotia x x 2 38. Tupa x 1
5. Itapevi x 1 39. Votuporanga x 1
6. Jandira x 1 40. Batatais x 1
7. Santana de Parnaiba x x 2 41. Mogi Mirim x x 2
8. Sao Paulo x x x x x 5 42. Aracoiaba da Serra x 1
9. Vargem Grande Paulista x x 2 43. Aruja x 1
10. Adamantina x 1 44. Atibaia x 1
11. Andradina x 1 45. Bastos x 1
12. Aparecida x 1 46. Braganca Paulista x 1
13. Aracatuba x 1 47. Brotas x 1
14. Araraquara x x 2 48. Cacapava x 1
15. Araras x 1 49. Candido Mota x 1
16. Assis x 1 50. Caraguatatuba x 1
17. Bariri x 1 51. Espirito Santo do Pinhal x 1
18. Barretos x 1 52. Guaratingueta x 1
19. Bauru x 1 53. Guaruja x 1
20. Cachoeira Paulista x 1 54. Ilhabela x 1
21. Dracena x 1 55. Itanhaem x 1
22. Fernandopolis x 1 56. Itapira x 1
23. Garca x 1 57. Jundiai x 1
24. Jales x 1 58. Mairipora x 1
25. Lencois Paulista x 1 59. Marilia x 1
26. Limeira x 1 60. Mogi das Cruzes x 1
27. Lins x 1 61. Piracicaba x 1
28. Monte Alto x 1 62. Santa Cruz das Palmeiras x 1
29. Olimpia x 1 63. Santo Andre x 1
30. Orlandia x 1 64. Sao Sebastiao x 1
31. Penapolis x 1 65. Sao Vicente x 1
32. Presidente Prudente x 1 66.Tupi Paulista x 1
33. Presidente Venceslau x 1 67. Ubatuba x 1
34. Santos x x 2 68. Valinhos x 1

80

* (921) Atividades Cinematográficas e de Vídeo; (922) Atividades de Rádio e de Televisão; (923) Outras Atividades Artísticas e de Espetáculos; (924) Atividades de Agências de Notícias; (925) Atividades de 
Bibliotecas, Arquivos, Museus e Outras Atividades Culturais; (926) Atividades Desportivas e Outras Atividades Relacionadas ao Lazer.

Município
CNAE* Total de 

Aglomerações

Total de Aglomerações 9 30 3 1 4 33

Município
CNAE* Total de 

Aglomerações

Sub-total de Aglomerações 9 25 3 1 2 4 44

 
 

 

5.1.3 Perspectivas conjuntas – Microrregião e Município 

Uma forma adicional de análise consiste em combinar ambas as perspectivas, no 

sentido de identificar quais os municípios que, em caráter estável entre 2002 e 2005, 
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comportaram intensidades de empregados e estabelecimentos suficientemente grandes para 

influenciar um padrão aglomerado em âmbito microrregional. 

O primeiro grupo a ser analisado é o grupo chamado neste estudo de serviços sociais, 

representado, como explicado anteriormente, pelos CNAEs 853, 900, 911, 912 e 919. Este é 

um grupo que, como foi observado na análise de municípios e microrregiões separadamente, 

apresenta aglomeração descontínua em boa parte das cidades paulistas e em número 

representativo de microrregiões. Provavelmente por seu importante papel no bem-estar social 

dos municípios do estado. Porém, de forma conjunta e respeitando a continuidade de 

aglomeração nos quatro anos analisados, observou-se que o número de microrregiões que se 

qualificam como tal reduz-se bastante. Assim, se verificará, adiante, que grande parte dos 

municípios não qualifica, necessariamente, as suas microrregiões. 

Atividade 853 - Serviços Sociais 

A classe CNAE 853, serviços sociais, contempla assistência social a crianças, idosos, 

pessoas em situação de exclusão social e categorias especiais de pessoas com algum 

impedimento para valerem-se por si mesmas, podendo estas atividades ser realizadas em 

orfanatos, albergues infantis, centros correcionais para jovens, asilos para idosos, instituições 

para pessoas incapacitadas física e mentalmente, centros de reabilitação para pessoas com 

tendência ao consumo de álcool e outras drogas. São ainda partes desta atividade, os centros 

de orientação familiar a detentos, refugiados, imigrantes, pessoas com tendência ao consumo 

de álcool e outras drogas e outros serviços cujo escopo é informação, assessoria e orientação 

prestados a indivíduos ou famílias em seu domicílio ou em instituições privadas ou oficiais 

com intuito social. 

Excetuam-se desta classe a seguridade social, atividades das creches, os serviços de 

atendimento nas áreas de saúde, educação, lazer e cultura por órgãos do serviço social 

autônomo e o "Sistema S" (SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE etc.). 

Quando se analisa esta classe por seu grupamento no nível do terceiro dígito, pela 

perspectiva conjunta, observa-se que 30 municípios, de 23 microrregiões diferentes, 

apresentaram aglomerações nos quatro anos estudados. Porém, apenas três microrregiões 

acompanharam o resultado dos municípios, a saber, Franca, Jaú e São José do Rio Preto, 

como pode ser observado na Tabela 3. 
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Tabela 3 Serviços sociais 

 Adamantina 2,43 0,07 2,15 0,12

Osvaldo Cruz 3,13 0,14 1,65 0,08

Barretos 1,51 0,22 1,74 0,11 Barretos Não

Bernardino de Campos 4,82 0,13 4,42 0,04

Santa Cruz do Rio Pardo 2,14 0,07 2,39 0,06

Cacapava 1,93 0,21 2,81 0,10

Jacarei 2,52 0,13 1,37 0,13

Campinas 1,96 0,28 1,41 0,01 Campinas Não

Campos do Jordao 3,81 0,48 2,13 0,26 Campos do Jordão Não

 Dois Corregos 8,65 0,23 2,57 0,24 Jaú Sim 1,55 0,02 1,16 0,02

 Embu Guacu 1,22 0,07 3,53 0,14 Itapecerica da Serra Não

 Espirito Santo do Pinhal 1,13 0,09 1,19 0,14 São João da Boa Vista Não

Franca 1,24 0,19 1,15 0,04 Franca Sim 1,21 0,15 1,16 0,02

General Salgado 5,66 0,08 3,75 0,19 Auriflama Não

Guaira 6,43 0,31 2,20 0,08 São Joaquim da Barra Não

Guara 4,20 0,35 2,31 0,07

Igarapava 1,43 0,04 2,09 0,03

Itapetininga 1,23 0,03 1,31 0,13  Itapetininga Não

Itapeva 1,73 0,33 1,52 0,22  Itapeva Não

Jaci 13,38 0,59 9,57 0,06 São José do Rio Preto Sim 1,58 0,19 1,14 0,11

Macatuba 2,58 0,14 3,50 0,12 Jaú Não

Mogi-Mirim 3,46 0,09 2,23 0,13 Mogi-Mirim Não

Pirassununga 2,13 0,27 1,92 0,14 Pirassununga Não

Presidente Bernardes 5,65 0,15 4,31 0,23 Presidente Prudente Não

Presidente Venceslau 9,06 0,06 2,01 0,07

Rio Claro 1,33 0,13 1,42 0,20

Santa Cruz das Palmeiras 4,07 0,20 1,90 0,13 Pirassununga Não

Santos 1,31 0,12 1,15 0,04 Santos Não

Sao Pedro 1,26 0,08 1,76 0,09 Piracicaba Não

Votuporanga 5,50 0,34 2,08 0,16 Votuporanga Não

- Bauru Sim 1,43 0,06 1,25 0,07

Ourinhos

Não

Não

São José dos Campos Não

Microrregião

Ituverava Não

Rio Claro Não

Estável 
nos 4 
anos?

Estabelec.

Município QL 
médio

CV
QL 

médio
CV CV

Adamantina

QL 
médio

CV
QL 

médio

Empregados Estabelec. Empregados

 

 

Observa-se também que, apesar de nenhum dos municípios da microrregião de Bauru 

ter se qualificado como aglomeração pelos critérios aqui adotados, a microrregião assim foi 

classificada. Isso provavelmente se deve ao fato de que cinco dos municípios da microrregião, 

a saber, Bauru, Duartina, Lençóis Paulista, Pirajuí e Ubirajara, apresentaram alguma 

característica de aglomeração em pelo menos três dos quatro anos estudados. Assim, mesmo 

não se classificando como aglomeração individualmente, os municípios, conjuntamente, 

qualificaram a microrregião. 

 

Atividade 900 - Limpeza Urbana e Esgoto e a Atividades relacionadas 

A classe CNAE 900, Limpeza Urbana e Esgoto e a Atividades relacionadas, refere-se 

à coleta e transporte de resíduos sólidos domésticos, urbanos e industriais, à triagem e 

eliminação de resíduos sólidos por todos os meios (incineração, compostagem, despejo em 

sítios de deposição controlada ou vazadouros), à gestão de sítios de disposição controlada, de 

estações de transferência e de usinas incineradoras, à gestão de redes de esgotos domésticos e 



 

 

80 

80 

industriais, à drenagem de águas servidas e a retirada de lama ou bloco e à gestão de aterros 

sanitários. Excetuam-se desta classe as unidades que operam simultaneamente nas áreas de 

captação e distribuição de águas e de esgotos, bem como a reciclagem de resíduos e a 

desinfecção, desratização e descupinização de edifícios. 

Quando se analisa esta classe (CNAE 900), verifica-se que sete municípios apenas, 

dentre os 645 do estado de São Paulo, classificam-se como aglomerações. Dentre esses, 

somente os municípios de Paulínia e São José dos Campos conseguem elevar sua 

microrregião ao estado de aglomeração, respectivamente, como segue na Tabela 4. 

 

Tabela 4 Limpeza urbana 

 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Capão Bonito 1,77 0,39 3,54 0,29 Capão Bonito Não

Caraguatatuba 3,44 0,17 2,34 0,16 Caraguatatuba Não

Mauá 4,25 0,04 2,17 0,12 São Paulo Não

Paulínia 4,75 0,09 3,00 0,37 Campinas Sim 1,67 0,23 1,10 0,06

Pedregulho 5,96 0,20 15,70 0,22 Franca Não

São José dos Campos 4,01 0,05 1,32 0,13 São José dos Campos Sim 2,22 0,05 1,16 0,07

Suzano 2,59 0,06 1,97 0,18 Mogi das Cruzes Não

Estável 
nos 4 
anos?

Município
Empregados Estabelec. Empregados Estabelec.

Microrregião

 

 

 

Atividade 911 - Atividades de organizações empresariais, patronais e profissionais 

A classe CNAE 911, atividades de organizações empresariais, patronais e 

profissionais, representa as atividades das organizações, federações e confederações 

empresariais e patronais nos níveis nacional, estadual ou municipal, assim como as atividades 

de organizações e associações constituídas em relação a uma profissão, técnica ou área de 

saber centradas na representação (diante de órgãos da Administração Pública e em 

negociações trabalhistas) e na comunicação (difusão de informações). Estão neste grupo 

ainda, as atividades das câmaras de comércio e das corporações e organismos similares. 

Esta classe também apresenta baixo número de municípios classificados como 

aglomerações, mais especificamente, dez municípios. Dentre esses, somente os municípios da 

microrregião de São João da Barra conseguem ser suficientemente influentes para classificar 

sua microrregião como aglomeração. São eles os municípios de Morro Agudo, Orlândia e São 

Joaquim da Barra, observados na Tabela 5. 
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Tabela 5 Organizações Empresariais, Patronais e Profissionais 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Dois Corregos 1,56 0,04 1,38 0,20

Pederneiras 2,61 0,28 2,48 0,27

Osvaldo Cruz 1,72 0,08 2,51 0,12 Adamantina Não

Aguas de Lindoia 1,61 0,12 2,17 0,26 Amparo Não

Candido Mota 2,00 0,08 1,76 0,05 Assis Não

Ituverava 4,83 0,05 2,04 0,28 Ituverava Não

Morro Agudo 2,62 0,33 2,36 0,14

Orlandia 22,73 0,08 2,12 0,11

Sao Joaquim da Barra 8,03 0,15 1,91 0,10

 Valparaiso 2,61 0,09 2,22 0,13 Araçatuba Não

Mauá 4,25 0,04 2,17 0,12 São Paulo Não

Paulínia 4,75 0,09 3,00 0,37 Campinas Sim 1,67 0,23 1,10 0,06

Pedregulho 5,96 0,20 15,70 0,22 Franca Não

São José dos Campos 4,01 0,05 1,32 0,13 São José dos Campos Sim 2,22 0,05 1,16 0,07

Suzano 2,59 0,06 1,97 0,18 Mogi das Cruzes Não

São Joaquim da Barra Sim 8,03 0,05 1,82 0,07

Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

Não

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião

Jaú

 

 

Atividade 912 - Atividades de organizações sindicais 

A classe CNAE 912, atividades de organizações sindicais, compreende atividades das 

entidades sindicais e associações de trabalhadores assalariados ou profissionais centradas 

principalmente na representação e defesa de seus interesses trabalhistas. Excluem-se edição e 

impressão de jornais, revistas e similares e o ensino oferecido por estas entidades e 

associações. 

Esta classe apresenta maior número de municípios qualificados como aglomerações do 

que as duas anteriores. Dentre os 645 municípios paulistas, 33 qualificam-se como 

aglomerações. Porém das 23 microrregiões das quais esses municípios fazem parte, apenas 11 

qualificam-se como aglomerações. Conforme pode ser observado na Tabela 6, são elas: 

Araçatuba (influenciada pelo município de Araçatuba), Assis (influenciada pelos municípios 

de Assis e Maracaí), Caraguatatuba (influenciada pelo município de Caraguatatuba), Franca 

(influenciada pelo município de Franca), Jaboticabal (influenciada pelo município de 

Jaboticabal), Ourinhos (influenciada pelo município de Ourinhos), Piracicaba (influenciada 

pelos municípios de Capivari e Piracicaba), Ribeirão Preto (influenciada pelos municípios de 

Pontal, Ribeirão Preto e Sertãozinho), Santos (influenciada pelos municípios de Praia Grande 

e Santos), São João da Boa Vista (influenciada pelos municípios de Espírito Santo do Pinhal e 

Mococa) e Sorocaba (influenciada pelo município de Sorocaba). 

Observa-se ainda, na mesma Tabela 6, que a microrregião de São José do Rio Preto, 

apesar de não apresentar nenhum município classificado como aglomeração nesta atividade, 

qualifica-se como tal. Da mesma forma que a microrregião de Bauru no CNAE 853, a 

microrregião de São José do Rio Preto possui neste CNAE quatro municípios que não se 
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qualificaram como aglomeração pelos critérios adotados neste estudo, mas apresentaram 

potencial conjunto para influenciar a microrregião. A saber, municípios de Mirassol, Olímpia, 

Paulo de Faria e São José do Rio Preto. 

 

 

Tabela 6 Organizações sindicais 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Adamantina 6,7698 0,29 1,65 0,06

Parapua 1,70 0,21 2,54 0,04

Barretos 1,45 0,33 1,66 0,14

Guaíra 2,15 0,78 1,91 0,25

Espirito Santo do Pinhal 6,91 0,09 1,36 0,20

Mococa 1,40 0,11 1,20 0,11

Franca 1,40 0,17 1,15 0,06 Franca Sim 1,28 0,18 1,12 0,09

Presidente Venceslau 1,32 0,06 1,61 0,02

Presidente Prudente 1,23 0,09 2,69 0,05

Santos 7,29 0,05 2,26 0,05

Praia Grande 2,99 0,05 1,59 0,10

Caraguatatuba 3,29 0,12 1,77 0,06 Caraguatatuba Sim 1,28 0,09 1,32 0,08

 Altinopolis 5,11 0,14 2,18 0,17 Batatais Não

Aracatuba 2,24 0,34 2,34 0,04 Aracatuba Sim 1,80 0,31 2,04 0,02

Araraquara 4,05 0,68 2,27 0,06 Araraquara Não

Araras 1,25 0,05 1,63 0,06 Limeira Não

Assis 6,65 0,36 1,54 0,06

Maracai 19,17 0,28 2,93 0,08

Bastos 1,24 0,06 2,23 0,01

Tupa 5,24 0,30 2,29 0,06

Capivari 2,95 0,36 3,58 0,07

Piracicaba 1,46 0,10 1,48 0,02

Catanduva 1,31 0,38 1,20 0,04 Catanduva Não

Dracena 1,40 0,13 1,75 0,16 Dracena Não

Jaboticabal 29,25 0,19 2,39 0,03 Jaboticabal Sim 7,79 0,27 1,30 0,04

Jales 1,84 0,08 1,32 0,10 Jales Não

Mogi Guacu 2,33 0,33 1,58 0,07 Mogi-Mirim Não

Ourinhos 4,22 0,11 1,90 0,11 Ourinhos Sim 1,90 0,10 1,47 0,10

Pontal 28,59 0,15 1,49 0,06

Ribeirao Preto 1,53 0,35 1,48 0,02

Sertaozinho 5,68 0,66 1,13 0,05

Sorocaba 2,87 0,25 1,23 0,03 Sorocaba Sim 1,59 0,20 1,07 0,04

Urupes 2,93 0,26 3,51 0,12 Novo Horizonte Não
- Sao Jose do Rio Preto Sim 1,44 0,06 1,11 0,04

2,52Sim

Sim 1,26 0,09

Não

Ribeirão Preto

1,38 0,03

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

Adamantina

Piracicaba

1,58 0,03

Tupa

Assis Sim 5,71

Santos Sim

0,16 1,51 0,04

4,08 0,04

1,19 0,08

Presidente Prudente Não

Não

São João da Boa Vista Sim 1,59 0,05

Barretos Não

0,24 1,37 0,02

 

 

 

Atividade 519 - Outras Atividades Associativas 

A última classe do grupo Serviços sociais é a de CNAE 519, Outras Atividades 

Associativas. Nesta classe observa-se que 59 municípios se qualificam como aglomerações 

em 35 diferentes microrregiões. Porém, observa-se no Tabela 7 que destas 35 microrregiões, 

apenas cinco se qualificam como aglomerações, sendo influenciadas por seus respectivos 

municípios que são dez dos 59 citados inicialmente. As microrregiões com aglomeração nessa 

atividade são Bauru, Guaratinguetá, São João da Boa Vista, Presidente Prudente e Marília. 
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Tabela 7 Outras atividades associativas 

 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Adamantina 1,40 0,36 1,37 0,03

Pacaembu 1,87 0,05 2,03 0,06

Aracatuba 1,75 0,12 1,09 0,04

Guararapes 1,44 0,19 1,21 0,04

Aracoiaba da Serra 2,73 0,21 1,64 0,01

Porto Feliz 1,51 0,04 1,16 0,07

 Sao Roque 3,49 0,10 1,13 0,02

Votorantim 1,64 0,18 1,68 0,05

 Artur Nogueira 4,53 0,83 1,31 0,16 Mogi-Mirim Não

Assis 1,34 0,10 1,20 0,02

Candido Mota 2,56 0,18 1,23 0,05

Barra Bonita 1,94 0,35 1,25 0,04 Jaú Não

Bauru 1,80 0,07 1,17 0,04

Piraju 1,27 0,09 1,23 0,06

Bertioga 7,09 0,09 1,64 0,03

Sao Vicente 3,30 0,15 1,47 0,01

Botucatu 2,74 0,19 1,33 0,02 Botucatu Não

Brotas 1,52 0,06 1,23 0,09 Rio Claro Não

Cachoeira Paulista 8,42 0,13 1,68 0,16

Guaratingueta 1,72 0,05 1,16 0,04

Campos do Jordao 1,89 0,11 1,09 0,06 Campos do Jordão Não

Capao Bonito 1,12 0,09 1,21 0,05 Capao Bonito Não

Cerqueira Cesar 3,14 0,26 1,41 0,07 Avaré Não

Tupi Paulista 1,83 0,18 1,58 0,03

 Dracena 1,93 0,47 1,37 0,05

Espirito Santo do Pinhal 1,68 0,05 1,20 0,02 São João da Boa Vista Sim 1,43 0,10 1,05 0,03

Fartura 2,37 0,28 1,61 0,12 Ourinhos Não

Ferraz de Vasconcelos 1,41 0,09 2,32 0,05

Mogi das Cruzes 1,56 0,06 1,44 0,02

Francisco Morato 1,27 0,16 2,59 0,01

Mairipora 2,74 0,22 1,57 0,03

Ibiuna 1,78 0,11 1,53 0,05 Piedade Não

Ilha Solteira 2,26 0,11 1,66 0,02

Mirandopolis 1,33 0,20 1,15 0,07

Pereira Barreto 2,55 0,10 1,43 0,05

Itarare 2,07 0,12 1,48 0,04

Itabera 1,80 0,19 1,67 0,14

Jales 2,37 0,21 1,06 0,02

Santa Fe do Sul 1,75 0,36 1,33 0,05

Lins 3,19 0,12 1,47 0,02 Lins Não

Lorena 2,77 0,08 1,20 0,05 Lorena Não

Marilia 1,20 0,10 1,14 0,06 Marilia Sim 1,34 0,07 1,20 0,05

Martinopolis 1,69 0,16 1,35 0,03

Santo Anastacio 3,01 0,22 1,14 0,06

Nhandeara 2,93 0,10 1,37 0,05 Nhandeara Não

Paulo de Faria 2,80 0,16 1,96 0,45 São José do Rio Preto Não

Itanhaem 5,12 0,06 1,70 0,03

Itariri 2,49 0,04 2,52 0,05

Peruibe 5,37 0,30 1,74 0,07

Piracaia 2,09 0,11 1,16 0,05 Bragança paulista Não

Pirangi 3,54 0,07 1,24 0,13

Pitangueiras 1,95 0,47 1,15 0,04

Pompeia 2,18 0,11 1,27 0,06 Marília Não

Registro 1,95 0,27 1,53 0,04 Registro Não

Ribeirao Pires 2,35 0,16 1,11 0,08 São Paulo Não

Tupa 1,70 0,26 1,09 0,04 Tupa Não

Ubatuba 2,36 0,22 1,47 0,04

 Sao Sebastiao 1,52 0,18 1,59 0,07

Caraguatatuba 1,39 0,18 1,17 0,04

Aracatuba Não

Adamantina Não

Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.
Município

Empregados Estabelec.
Microrregião

0,03

Franco da Rocha

Itapeva Não

1,35 0,13 1,27 0,03

0,04

Sorocaba Não

Assis Não

0,03 1,19

Bauru Sim 1,53 0,08 1,24

Sim

Santos Não

Guaratinguetá 2,79

NãoCaraguatatuba

Dracena Não

Mogi das Cruzes Não

Não

Andradina Não

Presidente Prudente

Itanhaem Não

Sim

Jales Não

Jaboticabal Não
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Este CNAE 519 abarca as atividades de organizações religiosas ou filosóficas, as 

atividades de igrejas, mosteiros, conventos ou organizações similares, a catequese, a 

celebração ou organização de cultos, as atividades de organizações políticas e de organizações 

auxiliares a estas (como as organizações juvenis associadas a um partido político, com 

finalidade de influir na opinião e no poder público e alçar seus membros a postos políticos), as 

atividades de organizações associativas diversas criadas para defesa de causas de caráter 

público ou objetivos particulares (não relacionadas a qualquer atividade classificada em outras 

classes), tais como movimentos ecológicos e de proteção de animais, as associações de 

mulheres por igualdade de sexos, as associações de proteção de minorias étnicas e grupos 

minoritários, as associações de pais de alunos, as atividades de associações com objetivos 

dominantes nas áreas culturais e recreativas, como os clubes literários, de cinema e fotografia, 

de música e arte, de artesanato ou de colecionadores, carnavalescos, etc. 

 

O segundo grupo a ser analisado é o grupo chamado neste estudo de Lazer, 

representado, como explicado anteriormente, pelos CNAEs 921, 922, 923, 924, 925 e 926. 

Este grupo, similarmente ao grupo Serviços Sociais, apresenta aglomeração descontínua em 

boa parte das cidades paulistas e em número representativo de microrregiões. Mas assim 

como o primeiro grupo, de forma conjunta e respeitando a continuidade de aglomeração nos 

quatro anos analisados, o número de microrregiões que se qualificam como tal se reduz 

bastante. 

 

Atividade 921 - Atividades cinematográficas e de vídeo 

A primeira classe a ser analisada no grupo lazer é a de CNAE 921, atividades 

cinematográficas e de vídeo. Esta classe é composta pelas atividades de produção de filmes de 

todos os tipos em película ou fita de vídeo (destinados à difusão pela televisão, filmes 

institucionais ou publicitários, para exibição em salas de cinemas), de produção de programas 

de televisão por produtores independentes, bem como atividades de dublagem e mixagem de 

filmes por terceiros, atividades dos estúdios cinematográficos, atividades dos estúdios de 

gravação de som, distribuição (venda ou aluguel) de filmes cinematográficos e fitas de vídeo a 

outros estabelecimentos, porém não ao público em geral, e projeção de filmes e fitas de vídeo 

em salas de cinema, ao ar livre, em salas privadas ou em outros locais de exibição. 

Pode-se observar na Tabela 8 que nove municípios apresentam aglomeração nesta 

classe, distribuídos em cinco diferentes microrregiões. Porém, das cinco microrregiões em 
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questão, três são influenciadas por suas respectivas cidades e representam aglomerações: 

Osasco, influenciada por Barueri, Itapevi, Jandira e Santana do Parnaíba; São Paulo, 

influenciada unicamente pela cidade de São Paulo; e Itapecerica da Serra, influenciada por 

Vargem Grande Paulista e Cotia. 

 

Tabela 8 Atividades cinematográficas e de vídeo 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Botucatu 1,92 0,11 1,42 0,06 Botucatu Não

Campina do Monte Alegre 32,82 0,34 42,08 0,04 Itapetininga Não

Barueri 2,66 0,12 2,20 0,06

Itapevi 2,96 0,29 6,20 0,16

Jandira 1,63 0,20 1,26 0,16

Santana de Parnaiba 6,41 0,64 10,52 0,12

Sao Paulo 1,44 0,02 1,40 0,03 São Paulo Sim 1,31 0,02 1,28 0,07

Vargem Grande Paulista 1,74 0,28 1,65 0,34

Cotia 4,29 0,17 7,20 0,09

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião

Itapecerica da Serra Sim

Osasco Sim

Estável 
nos 4 
anos?

1,59

0,25

Empregados Estabelec.

2,07 4,12 0,05

0,17 3,55 0,03
 

 

 

Atividade 922 - Atividades de rádio e televisão 

A outra classe participante desse grupo é a de CNAE 922, atividades de rádio e 

televisão. Nesta classe, como se pode observar na Tabela 1, 30 municípios agrupados em 27 

diferentes microrregiões apresentam aglomeração contínua nos quatro anos estudados. Mas, 

como nas classes anteriormente apresentadas, ao se analisar conjuntamente município e 

microrregião, apenas oito (Aparecida, Cachoeira Paulista, Bauru, Lençóis Paulista, Olímpia, 

Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Santos e São Carlos), dos 30 municípios, remetem 

suas respectivas seis microrregiões (Guaratinguetá, Bauru, São José do Rio Preto, Presidente 

Prudente, Santos e São Carlos) à qualificação de aglomeração. 

Observa-se também que, tal qual nas classes 853 e 912 do grupo Serviços Sociais, 

existe uma microrregião que é qualificada como aglomeração nas atividades da classe 922, 

mas nenhum de seus municípios qualificou-se como aglomeração. Desta forma, verifica-se 

que a microrregião de Ribeirão Preto sofre a influência conjunta dos municípios de Ribeirão 

Preto e Santa Rita do Passa Quatro, apesar desses não se qualificarem, sequer 

descontinuamente. 
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Tabela 9 Rádio e televisão 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Adamantina 1,92 0,04 1,86 0,08 Adamantina Não

Andradina 2,32 0,25 3,27 0,09 Andradina Não

Aparecida 7,22 0,26 1,38 0,03

Cachoeira Paulista 28,13 0,15 3,66 0,23

Aracatuba 2,03 0,13 1,50 0,03 Araçatuba Não

Araraquara 1,19 0,14 1,07 0,07 Araraquara Não

Araras 1,13 0,04 1,13 0,03 Limeira Não

Assis 2,31 0,03 1,27 0,12 Assis Não

Bariri 1,74 0,05 2,37 0,14 Jaú Não

Barretos 2,59 0,14 1,65 0,05 Barretos Não

Bauru 1,91 0,04 1,30 0,10

Lencois Paulista 1,19 0,11 2,13 0,12

Dracena 1,92 0,17 3,24 0,05 Dracena Não

Fernandopolis 1,61 0,07 2,20 0,07 Fernandópolis Não

Garca 1,45 0,02 2,08 0,16 Marília Não

Jales 3,03 0,07 1,72 0,26 Jales Não

Limeira 1,32 0,16 1,40 0,08 Limeira Não

Lins 1,39 0,10 2,05 0,09 Lins Não

Monte Alto 1,23 0,12 1,50 0,13 Jaboticabal Não

Olimpia 1,51 0,13 2,11 0,16 São Jose do Rio Preto Sim 1,47 0,03 1,16 0,03

Orlandia 1,83 0,10 3,44 0,07 São Joaquim da Barra Não

Penapolis 1,30 0,08 1,40 0,01 Birigui Não

Presidente Prudente 1,57 0,02 1,51 0,04

Presidente Venceslau 2,66 0,05 1,82 0,17

Santos 1,88 0,07 1,24 0,08 Santos Sim 1,13 0,06 1,13 0,07

Sao Carlos 1,37 0,05 1,27 0,12 Sao Carlos Sim 1,22 0,04 1,49 0,07

Sao Jose do Rio Pardo 1,27 0,08 1,74 0,32 São Joao da Boa Vista Não

Sorocaba 1,38 0,04 1,25 0,11 Sorocaba Não

Tupa 2,68 0,04 2,29 0,15 Tupa Não

Votuporanga 1,96 0,14 1,55 0,14 Votuporanga Não

- Ribeirao Preto Sim 1,14 0,02 1,10 0,06

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião

Sim

Estável 
nos 4 
anos?

Empregados

1,48 0,04 1,50

0,05

Estabelec.

Guaratinguetá

Bauru

Presidente Prudente

Sim 2,90 0,14 1,48 0,01

0,08

Sim 1,09 0,01 1,67

 

 

 

Atividade 923 - Outras atividades artísticas e de espetáculos 

A próxima classe, a de CNAE 923, outras atividades artísticas e de espetáculos, acolhe 

as atividades as atividades de teatro, música e outras atividades artísticas e literárias, bem 

como a gestão de salas de espetáculos e a produção de outros tipos de atividades artísticas e 

de entretenimento como os espetáculos circenses, de marionetes e similares, os espetáculos de 

rodeios, vaquejadas e similares e os espetáculos de som e luz. 

Observa-se no Tabela 10 que apenas três municípios apresentam aglomeração dentro 

de suas três microrregiões no CNAE 923. Dessas, apenas uma é influenciada pelo município 

de sua jurisdição, a microrregião de São Paulo, que é qualificada como aglomeração pelo 

município de São Paulo. As outras duas microrregiões (Osasco e Itapecerica da Serra) não são 

qualificadas. 
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Tabela 10 Outras atividades artísticas e de espetáculos 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Santana de Parnaiba 4,29 0,09 4,05 0,03 Osasco Não

Sao Paulo 1,28 0,03 1,39 0,02 São Paulo Sim 1,25 0,05 1,33 0,01

Vargem Grande Paulista 8,20 0,62 4,96 0,15 Itapecerica da Serra Não

Estabelec.
Microrregião

Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.
Município

Empregados

 

 

 

Atividade 924 - Atividades de agências de notícias 

A classe 924, atividades de agências de notícias, engloba as atividades de coleta, 

síntese e difusão de materiais para a imprensa (textos, fotos, filmes, etc.). Curiosamente, nesta 

classe, como pode ser observado na Tabela 11, um único município qualifica-se como 

aglomeração: São Paulo. Mas esse município não qualifica sua microrregião como 

aglomeração. Porém, a microrregião de Limeira, que não apresenta um único município 

qualificado como aglomeração, surge como microrregião de aglomeração. 

 

Tabela 11 Agências de notícias 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

São Paulo 1,29 0,28 1,18 0,03 São Paulo Não
- Limeira Sim 5,65 0,16 2,10 0,05

Município
Empregados Estável 

nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.Estabelec.
Microrregião

 

 

Atividade 925 - Atividades de bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais 

O CNAE 925, atividades de bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades 

culturais, abarca serviços de documentação e pesquisa bibliográfica, serviços de manutenção 

de arquivos históricos, gestão de bibliotecas de leitura e arquivos públicos, empréstimo de 

livros, mapas, revistas, filmes, discos, etc. Envolve, ainda, gestão de museus de todo tipo, 

conservação de lugares e edifícios históricos, gestão de jardins botânicos, zoológicos, parques 

nacionais e reservas ecológicas. 

Nesta classe, observa-se que quatro dos 645 municípios paulistas se qualificam como 

aglomerações em suas respectivas microrregiões, porém, apenas um qualifica sua 

microrregião como aglomeração: o município de São Paulo. Observa-se, também, que a 

microrregião de Caraguatatuba, que não possui nenhum de seus municípios qualificados como 

aglomeração, está qualificada como tal. 
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Essa microrregião se qualifica pela ação conjunta dos municípios de São Sebastião e 

Ubatuba, que não se classificam por sua descontinuidade, mas qualificam a região, conforme 

Tabela 12. 

 

Tabela 12 Bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Cotia 1,88 0,14 1,50 0,26 Itapecerica da Serra Não

Sao Paulo 2,04 0,07 1,34 0,01 São Paulo Sim 1,77 0,06 1,22 0,01

Batatais 5,54 0,25 4,69 0,19 Batatais Não

Mogi-Mirim 3,16 0,52 3,82 0,29 Mogi-Mirim Não

- Caraguatatuba Sim 5,43 0,52 2,49 0,10

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

 

 

 

Atividade 926 - Atividades desportivas e outras atividades ligadas ao lazer 

Finalmente, a última classe do grupo Lazer, CNAE 926 (Tabela 13), atividades 

desportivas e outras atividades ligadas ao lazer, abrange as atividades de gestão de instalações 

esportivas como estádios, ginásios, quadras de tênis e outros esportes, piscinas, hipódromos, 

campos de golfe, circuitos automobilísticos etc., organização e exploração de atividades 

esportivas por clubes, associações etc., promoção e organização de eventos esportivos, 

atividade de profissionais ligados ao esporte (árbitros, treinadores etc.), ensino de esportes em 

escolas esportivas ou por professores independentes, atividades dos centros de musculação, 

aeróbica e outros tipos de ginástica, atividades de condicionamento físico, pesca desportiva e 

de lazer, atividades ligadas à corrida de cavalos e atividades ligadas aos esportes mecânicos 

(automóveis, karts, motos). Fazem parte, ainda, desta classe a exploração de jogos de azar, as 

concessionárias de loterias e as atividades de venda de bilhetes de jogos de azar, a exploração 

de parques de diversão e similares, as atividades das marinas, como guarda de iates, 

atracadores e etc., outras atividades recreativas como a locação para fins recreativos de 

pedalinhos, barcos e bicicletas, a exploração de centros de equitação, fliperamas, outros jogos 

eletrônicos, de jogos de sinuca e de bilhar, etc. 

Observa-se nesta classe, que 33 municípios apresentam aglomeração em suas 24 

microrregiões, porém dessas, somente quatro microrregiões são influenciadas por seus 

municípios para se qualificarem como aglomerações: Santos (municípios de Guarujá, Santos e 

São Vicente), Rio Claro (município de Brotas), Caraguatatuba (municípios de Caraguatatuba, 

Ilhabela e Ubatuba) e Piracicaba (município de Piracicaba). 
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Tabela 13 Atividades desportivas e outras atividades ligadas ao lazer 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Botucatu 10,38 0,11 2,12 0,41 Botucatu Não

Sao Paulo 1,54 0,09 1,35 0,03

Santo Andre 1,07 0,03 1,01 0,01

Araraquara 2,74 0,07 1,28 0,16 Araraquara Não

Santos 1,10 0,06 1,51 0,06

Guaruja 1,10 0,07 1,19 0,04

Sao Vicente 1,50 0,26 1,60 0,07

Sao Jose do Rio Pardo 1,05 0,05 1,70 0,03

Espirito Santo do Pinhal 7,11 0,04 1,45 0,05

Sao Sebastiao 1,38 0,03 1,47 0,06

Mogi-Mirim 1,23 0,07 1,24 0,03

Itapira 1,46 0,11 1,06 0,02

Aracoiaba da Serra 1,50 0,09 1,17 0,01 Sorocaba Não

Aruja 1,48 0,02 1,31 0,21 Guarulhos Não

Atibaia 1,22 0,19 1,26 0,11

Braganca Paulista 1,91 0,07 1,68 0,13

Guaratingueta 1,51 0,12 1,27 0,12 Guaratingueta Não

Brotas 1,37 0,12 1,89 0,01 Rio Claro Sim 1,17 0,11 1,07 0,02

Cacapava 1,55 0,16 1,42 0,08 São José dos Campos Não

Candido Mota 2,43 0,04 1,19 0,03 Assis Não

Caraguatatuba 6,78 0,07 1,42 0,14

Ubatuba 1,67 0,09 1,67 0,05

Ilhabela 1,30 0,08 1,15 0,05

Itanhaem 1,41 0,12 1,27 0,02 Itanhaem Não

Bastos 1,16 0,16 1,83 0,01 Tupã Não

Jundiai 1,89 0,11 1,41 0,10 Jundiai Não

Mairipora 1,49 0,07 1,30 0,03 Franco da Rocha Não

Marilia 1,60 0,08 1,35 0,11 Marilia Não

Mogi das Cruzes 1,38 0,03 1,14 0,03 Mogi das Cruzes Não

Piracicaba 1,95 0,08 1,42 0,01 Piracicaba Sim 1,27 0,08 1,25 0,03

Santa Cruz das Palmeiras 1,63 0,27 1,43 0,07 Pirassununga Não
Tupi Paulista 2,13 0,13 2,57 0,17 Dracena Não

Valinhos 1,51 0,13 1,06 0,05 Campinas Não

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estabelec.Estável 

nos 4 
anos?

Empregados

Santos Sim

São Paulo Não

São João da Boa Vista Não

Mogi-Mirim Não

0,04 1,60 0,08

Bragança Paulista Não

Caraguatatuba Sim

1,61 0,07 1,34 0,03

2,15

 

 

5.2 Atividades de Intermediação Financeira 

Nesta seção serão apresentadas as atividades ligadas à intermediação financeira, 

seguros e previdência complementar. Estas atividades foram agrupadas por sua vinculação ao 

aspecto financeiro (Quadro 15). 

Quadro 15 Atividades de Intermediação Financeira 

Grupo 
CNAE 

Descrição do Grupo CNAE 

652 INTERMEDIAÇAO MONETARIA - DEPOSITOS A VISTA 
653 INTERMEDIAÇAO NAO-MONETARIA - OUTROS TIPOS DE DEPOSITOS 
654 ARRENDAMENTO MERCANTIL 
655 OUTRAS ATIVIDADES DE CONCESSAO DE CRÉDITO 
659 OUTRAS ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇAO FINANCEIRA 
661 SEGUROS DE VIDA E NAO-VIDA 
662 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 
663 PLANOS DE SAUDE 
671 ATIVIDADES AUXILIARES DA INTERMEDIAÇAO FINANCEIRA 
672 ATIVIDADES AUXILIARES DOS SEGUROS E DA PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 
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5.2.1 Perspectiva da microrregião 

Do total de 62 microrregiões do Estado de São Paulo, oito apresentam aglomerações 

consolidadas de atividades de intermediação financeira. São elas: Amparo; Bauru; Lins; Moji 

das Cruzes; Osasco; Ribeirão Preto; São José do Rio Preto e São Paulo. Em todas as 

atividades analisadas há pelo menos uma aglomeração e a única exceção é arrendamento 

mercantil (CNAE 654), porém, como será visto adiante, esta atividade apresenta aglomeração 

no município de Barueri. 

Como se pode observar no Quadro 16, a microrregião de São Paulo agrega grande 

parte das aglomerações de atividades financeiras. Do total de dez atividades que compõem o 

segmento de intermediação financeira, a microrregião apresentou aglomeração em sete.  

Quadro 16 Aglomerações consolidadas - Intermediação financeira – Regiões 

652 653 654 655 659 661 662 663 671 672
1.       Amparo x 1
2.       Bauru x 1
3.       Lins x 1
4.       Mogi das Cruzes x 1
5.       Osasco x x x 3
6.       Ribeirão Preto x 1
7.       São José do Rio Preto x 1
8.       São Paulo x x x x x x x 7

Total de Aglomerações 2 1 0 2 1 1 1 4 1 3 16

* (652) Intermediação monetária (depósitos à vista); (653) Intermediação não monetária (outros tipos de depósitos); (654) Arrendamento Mercantil;
(655) Outras Atividades de Concessão de Crédito; (659) Outras atividades de Interm. Financeira; (661) Seguros de vida e não-vida; (662) Previdência
Complementar; (663) Planos de Saúde;  (671) Ativ. Auxiliares Interm. Financeira;  (672) Ativ. Aux. Seguros e da Previdência Complementar

Microrregião
CNAE * Total de 

Aglomerações 

 

Conforme estudos prévios sobre aglomerações geográficas de atividades de 

intermediação financeira (PANDIT et al., 2001; 2002), o grupo de atividades de 

intermediação financeira tem as seguintes características que incentivam a concentração 

geográfica:  

i) necessidade de acesso a mão-de-obra especializada, sendo que grande parte das 

habilidades são adquiridas a partir do compartilhamento de experiências; 

ii) forte articulação entre as sub-atividades que compõem o grupo; 

iii) forte dependência de serviços de suporte (serviços jurídicos, contábeis, de 

informática, etc.); 

iv) maior flexibilidade operacional em regiões de maior liquidez; 

v) maior reputação por localizar-se em grandes centros; 

vi) maior liquidez e menor risco em grandes centros (redução de assimetria de 

informação e seleção adversa). 
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A reunião destas características faz com que, via de regra, as atividades de 

intermediação financeira tendam a se localizar nas grandes regiões metropolitanas, sobretudo 

nas mais desenvolvidas, como é o caso de São Paulo. Todavia, nota-se que algumas 

microrregiões, como Osasco também apresentam um número razoável de aglomerações. 

Interessante notar que, com exceção das atividades de seguros e previdência 

complementar, a microrregião de Osasco apresenta aglomeração em duas atividades que não 

estão presentes nas aglomerações de São Paulo. São elas: outras atividades de intermediação 

financeira (CNAE 659) e planos de saúde (CNAE 663). Este resultado pode ser explicado 

pelo processo de “suburbanização” das aglomerações de serviços financeiros, apontado na 

literatura de aglomeração de serviços (INMERGLUCK, 2001; PANDIT et al., 2001; 2002). 

De certa forma, a suburbanização é um fenômeno que reflete outro aspecto da 

aglomeração, que é a geração de externalidades negativas. Conforme assinalam Pandit et al. 

(2001; 2002), a localização conjunta de várias firmas que conformam um cluster tanto pode 

gerar benefícios quanto custos. Dentre os custos os autores ressaltam o congestionamento e a 

competição por recursos, principalmente de mão-de-obra e de instalações prediais, o que 

acaba elevando os custos destes recursos.  

Todavia, o principal fator que tem estimulado a localização dos serviços financeiros 

fora dos grandes centros é o avanço das tecnologias da informação e telecomunicação (ICTs). 

Ao proporcionar flexibilidade tanto na produção quanto na entrega do serviço, as ICTs 

permitem o atendimento fora dos grandes centros. Isto pode explicar a ocorrência de 

aglomeração de atividades tradicionalmente desenvolvidas em grandes centros em 

microrregiões fora da Grande São Paulo, como é o caso da aglomeração de depósitos à vista 

(CNAE 652) em Bauru e as aglomerações de atividades auxiliares de seguros e da previdência 

complementar (CNAE 672) em Osasco e Mogi das Cruzes. 

Um aspecto dos serviços financeiros que estimula a localização fora dos grandes 

centros é que determinados serviços não necessariamente estão baseados em conhecimento 

complexo e tácito e, ao mesmo tempo, necessitam de um maior contato com os consumidores 

locais. Via de regra são serviços que podem ser prestados por empresas de pequeno e médio 

porte (PANDIT et al., 2001; 2002). Este aspecto pode explicar o caso das aglomerações de 

planos de saúde nas microrregiões de Ribeirão Preto, Lins, Amparo e Osasco. Vale observar 

que não há aglomeração consolidada de planos de saúde tanto na microrregião quanto no 

município de São Paulo. É a atividade que apresenta o maior número de aglomerações nas 

microrregiões. 
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Este mesmo comportamento da distribuição espacial das atividades de intermediação 

financeira ocorre quando se analisa a perspectiva do município, como se  apresenta a seguir. 

 

5.2.2 Perspectiva do município  

Do total de 644 municípios paulistas, 45 apresentaram aglomerações de atividades de 

intermediação financeira. O maior número de aglomerações ocorre no município de São 

Paulo, com aglomeração em sete atividades, e em seguida Barueri, com aglomerações em 

quatro atividades (Quadro 17). 

 

Quadro 17 Aglomerações consolidadas - Intermediação financeira – Municípios 

652 653 654 655 659 661 662 663 671 672
1.        Adamantina X 1
2.        Amparo X 1
3.        Araras X 1
4.        Barueri X X X X 4
5.        Bauru X 1
6.        Campinas X X 2
7.        Candido Mota X 1
8.        Cotia X 1
9.        Divinolândia X 1
10.     Fernandópolis X 1
11.     Itu X 1
12.     Lins X 1
13.     Mococa X 1
14.     Mogi Guaçu X 1
15.     Osasco X 1
16.     Pereira Barreto X 1
17.     Poá X X 2
18.     Presidente Prudente X 1
19.     Presidente Venceslau X 1
20.     Ribeirão Preto X X 2
21.     Santana de Parnaíba X 1
22.     Santo Anastacio X 1
23.     Santo André X X 2
24.     Santos X X 2
25.     São José do Rio Preto X 1
26.     São Lourenço da Serra X 1
27.     São Paulo X X X X X X X 7
28.     Sorocaba X 1
29.     Taubaté X 1
30.     Uchoa X 1
31.     Urupês X 1

Total de Aglomerações  9 2 1 7 0 2 3 10 2 9 45

* (652) Intermediação monetária (depósitos à vista); (653) Intermediação não monetária (outros tipos de depósitos); (654) Arrendamento Mercantil; (655) Outras Atividades de Concessão de Crédito; (659)
Outras atividades de Interm. Financeira; (661) Seguros de vida e não-vida; (662) Previdência Complementar; (663) Planos de Saúde; (671) Ativ. Auxiliares Interm. Financeira; (672) Ativ. Aux. Seguros e
da Previdência Complementar

Município
CNAE *

Total de Aglomerações 

  

 

Em São Paulo, as únicas atividades em que não se verifica aglomeração são: 

Arrendamento mercantil, Outras atividades de intermediação financeira e Planos de Saúde. 

Em Barueri, as quatro aglomerações ocorrem nas seguintes atividades: Arrendamento 

Mercantil; Planos de Saúde; Atividades Auxiliares de Intermediação Financeira e Atividades 

Auxiliares de Seguros e da Previdência Complementar. Curioso notar que a atividade de 

arrendamento mercantil apresenta aglomeração apenas neste município paulista. 

Os demais municípios apresentam aglomerações isoladas, sendo que há alguns em que 

se verificam aglomeração em duas atividades. São eles: Campinas, Poá, Ribeirão Preto, Santo 
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André e Santos. Nota-se que, com exceção de Campinas e Santos, as aglomerações ocorrem 

nas atividades de Planos de Saúde e Seguros. Nos municípios de Poá e Santo André, as 

aglomerações são nas atividades de Planos de Saúde e Atividades Auxiliares de Seguros e da 

Previdência Complementar. Em Ribeirão Preto, as aglomerações são nas atividades de Planos 

de Saúde e Seguros de vida e não-vida. 

Vale destacar que o município de Santos é o único a apresentar, além de São Paulo, 

aglomeração de atividades de intermediação não monetária (outros tipos de depósito). Outro 

caso semelhante é o município de Barueri nas atividades auxiliares de intermediação 

financeira. 

Das atividades analisadas, as que apresentam o maior número de aglomerações 

municipais são: Planos de Saúde, Intermediação monetária (depósitos à vista) e Outras 

Atividades de Concessão de Crédito. 

Não há aglomeração consolidada da CNAE 659, referente a outras atividades de 

intermediação financeira, em nenhum município do Estado de São Paulo. Entretanto, se 

considerarmos a freqüência de três anos, ocorre aglomeração nos municípios de Salesópolis e 

São Paulo. No caso de Salesópolis, chama a atenção o alto valor do QL médio de 

estabelecimentos (230,3), revelando talvez alguma distorção da base de dados da RAIS. 

 

 

5.2.3 Perspectivas conjuntas – Microrregião e Município 

 A seguir são analisadas, no conjunto das microrregiões e seus municípios, as 

atividades financeiras. 

 

 

Atividade 652 – Intermediação monetária 

Na CNAE 652, existem nove aglomerações consolidadas no nível do município, 

porém apenas o município de São Paulo encontra correspondência de aglomeração na 

microrregião (Tabela 14). Por outro lado, há ocorrência de aglomeração consolidada na 

microrregião de Bauru, mas em nenhum município desta microrregião verifica-se 

aglomeração. 
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Tabela 14 Intermediação Monetária (depósitos à vista) financeira 

 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Adamantina 1,19 0,09 1,55 0,05 Adamantina Não

- Bauru Sim 1,14 0,13 1,05 0,02

Campinas 1,08 0,03 1,17 0,04 Campinas Não

Candido Mota 1,18 0,09 1,41 0,01 Assis Não

Divinolândia 1,3 0,15 2,77 0,08 São João da Boa Vista Não

Pereira Barreto 1,05 0,04 1,16 0,04 Andradina Não

Presidente Venceslau 1,2 0,05 1,33 0,03

Santo Anastácio 1,28 0,15 1,4 0,02

São Paulo 1,45 0,01 1,13 0,01 São Paulo Sim 1,33 0,01 1,11 0,01

Urupês 1,39 0,09 2,31 0,04 Novo Horizonte Não

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.
Município

Empregados Estabelec.

Presidente Prudente Não

 

 

Atividade 653 – Intermediação não-monetária 

Na CNAE 653, apenas o município de São Paulo encontra correspondência de 

aglomeração na microrregião (Tabela 15). 

 

Tabela 15 Intermediação não monetária (outros tipos de depósitos) 

 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

 Santos 1,35 0,21 2 0,06 Santos Não

São Paulo 2,17 0,03 1,77 0,07 São Paulo Sim 1,91 0,02 1,64 0,06

Estabelec.Estável 
nos 4 
anos?

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Empregados

 

 

 

Atividade 654 – Arrendamento mercantil 

Na CNAE 654 não se verifica aglomeração em nenhuma microrregião, porém no 

município de Barueri existe aglomeração consolidada (Tabela 16). Importante observar ainda 

que este município apresenta os maiores níveis médios de QL comparativamente às demais 

aglomerações de atividades financeiras, tanto no que se refere a empregados (25,8), quanto 

estabelecimentos (33,3). 

 

Tabela 16 Arrendamento mercantil 

 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

 Barueri 25,89 0,29 33,3 0,15 Osasco Não

Município
Estabelec.EmpregadosEmpregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?
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Atividade 655 - Outras atividades de concessão de crédito 

Na CNAE 655 há correspondência de aglomeração no município e na microrregião em 

dois casos: São José do Rio Preto e São Paulo (Tabela 17).  

 

Tabela 17 Outras atividades de concessão de crédito 

 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Bauru 1,3 0,17 1,71 0,07 Bauru Não

Campinas 1,77 0,24 1,62 0,05 Campinas Não

Itu 6,3 0,38 1,93 0,07 Sorocaba Não

Mococa 1,53 0,3 1,37 0,04 São João da Boa Vista Não

São José do Rio Preto 8,45 0,24 1,8 0,04 São José do Rio Preto Sim 5,36 0,25 1,23 0,04

São Paulo 1,34 0,13 1,37 0,01 São Paulo Sim 1,25 0,12 1,3 0,01

Sorocaba 2,93 0,1 1,36 0,13 Sorocaba Não

Urupês 1,39 0,09 2,31 0,04 Novo Horizonte Não

Estável 
nos 4 
anos?

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Empregados Estabelec.

 

 

 

Atividade 659 - Outras atividades de intermediação financeira 

A CNAE 659 apresenta aglomeração consolidada apenas na microrregião de Osasco, 

sendo que não há aglomeração em nenhum município desta microrregião (Tabela 18). 

 

Tabela 18 Outras atividades de intermediação financeira 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Osasco Sim 3,89 0,62 2,59 0,16

Estabelec.

-

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados

 

 

Atividade 661 - Seguros de vida e não-vida 

A CNAE 661 apresenta aglomeração consolidada nos municípios de Ribeirão Preto e 

São Paulo, porém apenas neste último verifica-se correspondência de aglomeração na 

microrregião e no município (Tabela 19). 

 

Tabela 19 Seguros de vida e não-vida 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Ribeirão Preto 1,21 0,08 1,81 0,12 Ribeirão Preto Não

São Paulo 2,3 0,03 1,27 0,06 São Paulo Sim 1,99 0,02 1,26 0,06

Estável 
nos 4 
anos?

Empregados
Microrregião 

Empregados Estabelec. Estabelec.
Município
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Atividade 662 - Previdência complementar 

A atividade de Previdência Complementar (CNAE 662) apresenta correspondência de 

aglomeração consolidada na microrregião e no município apenas no caso de São Paulo 

(Tabela 20).  

 

Tabela 20 Previdência complementar 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Osasco 12,05 0,15 1,22 0,19 Osasco Não

Santos 1,16 0,17 1,34 0,07 Santos Não

São Paulo 1,98 0,02 1,81 0,12 São Paulo Sim 1,72 0,02 1,7 0,12

Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.
Município

Empregados Estabelec.
Microrregião 

 

 

 

Atividade 663 – Planos de saúde 

 A atividade 663 Planos de saúde não apresenta aglomeração em mais de um município 

por microrregião (Tabela 21). Apenas três microrregiões apresentam aglomeração (Osasco, 

Lins e Ribeirão Preto), sendo que Osasco apresenta essa situação por força da aglomeração do 

Município de Barueri. Nem mesmo o município e a microrregião de São Paulo apresentam 

aglomeração. Há grande concentração de serviços médicos nesse município e microrregião, 

porém os planos de saúde aparentemente têm sede em outros municípios. 

 

Tabela 21 Planos de saúde 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Amparo 4,68 0,17 4 0,14 Amparo Sim 2,42 0,13 1,99 0,11

Araras 5,25 1,06 1,45 0,16 Limeira Não

Barueri 3,62 0,21 3,83 0,2 Osasco Sim 1,56 0,2 2,13 0,13

Lins 5,27 0,19 2,61 0,24 Lins Sim 2,99 0,17 2,09 0,21

Mogi Guaçu 1,83 0,13 1,77 0,14 Moji-Mirim Não

Poá 7,92 0,19 1,26 0,2 Mogi das Cruzes Não

Presidente Prudente 2,48 0,06 1,22 0,11 Presidente Prudente Não

Ribeirão Preto 2,68 0,37 1,81 0,14 Ribeirão Preto Sim 2,46 0,27 1,55 0,18

Santo André 2,67 0,27 3,29 0,07 São Paulo Não

Taubaté 1,99 0,17 1,56 0,23 São José dos Campos Não

Estabelec.Estável 
nos 4 
anos?

Empregados
Município

Empregados Estabelec.
Microrregião 

 

 

 

Atividade 671 - Atividades auxiliares de intermediação financeira 

No que se refere à CNAE 671, os municípios de São Paulo e Barueri são os únicos a 

apresentar aglomeração consolidada, porém apenas São Paulo apresenta correspondência no 

nível da microrregião (Tabela 22). 
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Tabela 22 Atividades auxiliares de intermediação financeira 

 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Barueri 2,3 0,36 2,52 0,26 Osasco Não

São Paulo 1,97 0,03 1,93 0,05 São Paulo Sim 1,86 0,06 1,76 0,05

Estabelec.
Microrregião 

Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.
Município

Empregados

 

 

 

Atividade 672 - Atividades auxiliares de seguros e previdência complementar 

Na CNAE 672 as correspondências de aglomeração consolidada ocorreram nas 

seguintes microrregiões: Osasco, São Paulo e Mogi das Cruzes (Tabela 23). Vale destacar que 

na microrregião de Osasco, os municípios de aglomeração consolidada foram Barueri e 

Santana de Parnaíba. Este último apresenta o segundo maior QL de empregados dentro da 

atividade. 

Por último, é interessante notar que, na maior parte das atividades analisadas, os casos 

em que não houve correspondência entre aglomeração nas microrregiões e nos municípios, 

revelam total ausência de aglomeração no nível da microrregião (não há ocorrência em 

nenhum dos anos analisados). Este resultado pode ser o reflexo de um setor já consolidado, 

com pouco espaço para crescimento em novas regiões. Entretanto, notam-se duas exceções, 

que são as atividades de Planos de Saúde e Outras Atividades de Concessão de Crédito. Em 

ambas as atividades ocorrem aglomerações em dois ou três anos no nível das microrregiões. 

Este pode ser um indicativo de que são atividades ainda em expansão. 

 

 

Tabela 23 Atividades auxiliares de seguros e previdência complementar 

 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Barueri 1,76 0,09 1,4 0,08

Santana de Parnaíba 3,56 0,23 3,59 0,07

Cotia 1,47 0,3 1,32 0,13

São Lourenço da Serra 2,22 0,3 6,21 0,12

Fernandópolis 1,44 0,21 1,27 0,07 Fernandópolis Não

Poá 3,17 0,36 4,41 0,07 Moji das Cruzes Sim 1,18 0,14 2,21 0,06

Santo André 1,89 0,18 2,19 0,08

São Paulo 1,4 0,03 1,24 0,04

Uchoa 8,93 0,45 2,69 0,06 São José do Rio Preto Não

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião 
Estabelec.

Osasco Sim 1,3 0,12 1,64 0,05

Estável 
nos 4 
anos?

Empregados

São Paulo Sim

Itapecerica da Serra Não

1,34 0,02 1,28 0,03
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5.3 Imóveis e aluguel de autos e equipamentos 

Esta seção compreende sete atividades de serviços de natureza imobiliária e de 

aluguéis de objetos e equipamentos diversos, conforme discriminadas no Quadro 18. 

 

Quadro 18 Imóveis e aluguel de autos e equipamentos 

Grupo  
CNAE 

Descrição do Grupo CNAE 

701 INCORPORAÇAO E COMPRA E VENDA DE IMOVEIS 

702 ALUGUEL DE IMOVEIS 

703 ATIVIDADES IMOBILIARIAS POR CONTA DE TERCEIROS 

711 ALUGUEL DE AUTOMOVEIS 

712 ALUGUEL DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE 

713 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

714 ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS 

 
 

 

Considerando a população de 645 municípios agrupados em 63 microrregiões paulistas, 

identificou-se inicialmente que a distribuição dessas atividades não cobre a totalidade dessas 

unidades administrativas. 

 

5.3.1 Perspectiva da microrregião 

Das 63 microrregiões administrativas do estado de São Paulo, 40 delas possuem pelo 

menos um município com algum indicador de aglomeração no período analisado. Ou seja, em 

23 dessas regiões as atividades imobiliárias, de locação de bens de transporte, máquinas e de 

outros objetos não se fazem presentes de maneira importante, seja pela absoluta ausência ou 

então por figurarem em proporção não significativa. Porém, em 14 das 40 microrregiões com 

algum indicador positivo de aglomeração, essas atividades atingem os limites mínimos aqui 

definidos em apenas um ou poucos municípios e em proporção insuficiente para que a região 

como um todo se prevaleça dessa concentração espacial.  

Portanto, são 26 as microrregiões em que as atividades imobiliárias e de locação de 

bens de várias naturezas foram identificadas em proporções importantes em algum dos quatro 

anos. Seguindo o raciocínio de eliminação, em dez dessas microrregiões a importância de pelo 

menos uma das atividades consideradas nesta seção foi observada em caráter descontínuo, ou 

seja, não cobrindo os requisitos mínimos em todo o período. Conseqüentemente, de forma 

residual, tem-se que a especialização econômica avaliada pelos indicadores de QL se associa 
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a montantes absolutos de empregados e estabelecimentos, em caráter estável, em 16 

microrregiões, conforme ilustrado no Quadro 19. 

Nota-se que em algumas regiões as aglomerações consolidadas identificadas se 

estendem por mais do que uma atividade, com especial destaque às regiões de São Paulo e 

Santos. Porém, além dessas duas e de Campos do Jordão e Osasco, em que duas atividades 

foram notadas como aglomeradas, as demais tiveram quantidades suficientes para 

qualificarem-se como aglomerações em apenas uma atividade, conforme será comentado 

adiante em subseção específica a cada CNAE.  

Além disso, é visível também a predominância de aglomerações nas atividades de 

Incorporação, Compra e Venda de Imóveis e Aluguel de Objetos Pessoais e Domésticos, 

respondendo juntas por aproximadamente 46% das microrregiões aglomeradas neste conjunto 

de atividades. 

Quadro 19 Aglomerações consolidadas – Imóveis, aluguel de autos/equipatos. – Regiões 

701 702 703 711 712 713 714
Total de 

Aglomerações
1.       São Jose do Rio Preto X 1
2.       Bragança Paulista X 1
3.       Itapecerica da Serra X 1
4.       Jaú X 1
5.       Guarulhos X 1
6.       Moji das Cruzes X 1
7.       Presidente Prudente X 1
8.       Osasco X X 2
9.       Santos X X X X 4
10.    Campos do Jordão X 1
11.    Avaré X 1
12.    Amparo X 1
13.    Sorocaba X 1
14.    Caraguatatuba X 1
15.    São José dos Campos X X 2
16.    São Paulo X X X X 4

Total de Aglomerações 6 1 3 4 2 3 5 24
* (701) Incorporação, Compra e Venda de Imóveis; (702) Aluguel de Imóveis, (703) Atividades Imobiliárias Por Conta de Terceiros; 
(711) Aluguel de Automóveis; (712) Aluguel de Outros Meios de Transporte; (713) Aluguel de Máquinas e Equipamentos; 
(714) Aluguel de Objetos Pessoais e Domésticos. 

Microrregião
CNAE *

 

 

5.3.2 Perspectiva do município  

Em âmbito isolado de suas respectivas microrregiões, em 513 dos 645 municípios 

paulistas não se identificou qualquer traço de aglomeração das atividades consideradas nesta 

seção Quadro 20. Seguindo o que já se comentou na perspectiva regional, isso se deve tanto à 

inexistência da atividade como, em alguns casos, ao fato de que mesmo presente ela se 

desenvolveu em padrões relativos e absolutos pouco expressivos em termos de empregados e 

estabelecimentos. 
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Quadro 20 Aglomerações consolidadas – Imóveis, aluguel de autos/equipatos. - 

Municípios 

701 702 703 711 712 713 714
1. Bragança Paulista x 1
2. Diadema x 1
3. Itanhaem x 1
4. Itu x 1
5. Ribeirão Pires x 1
6. São Jose do Rio Preto x 1
7. São Jose dos Campos x 1
8. Tatuí x 1
9. Caieiras x 1

10. Cubatão x 1
11. Embu x 1
12. Itapecerica da Serra x 1
13. Lençóis Paulista x 1
14. Paulínia x 1
15. Santa Isabel x 1
16. Taboão da Serra x x 2
17. Santana de Parnaíba x x 2
18. São Bernardo do Campo x 1
19. Barueri x x 2
20. Cotia x x 2
21. Osasco x x 2
22. Poá x x 2
23. Araraquara x 1
24. Bauru x 1
25. Guarulhos x 1
26. Moji das Cruzes x 1
27. Presidente Epitácio x 1
28. São Vicente x x 2
29. Santos x x x x 4
30. Guarujá x x 2
31. Mairiporã x x x 3
32. Bertioga x 1
33. Campinas x 1
34. Santo Andre x x x 3
35. Sumaré x x 2
36. São Paulo x x x x 4
37. Americana x x 2
38. Campos do Jordão x x 2
39. Caraguatatuba x x 2
40. Praia Grande x x 2
41. Águas de Lindóia x 1
42. Serra Negra x 1
43. Jau x x 2
44. Itupeva x x 2
45. Taubaté x x 1
46. Avaré x 1
47. Ilhabela x 1
48. Jaguariúna x 1
49. Vargem Grande Paulista x 2
50. Jundiaí x 1
51. Marília x 1
52. Sorocaba x 1
53. Cerquilho x 1
54. Peruíbe x 1

19 5 8 9 7 17 15 80
* (701) Incorporação, Compra e Venda de Imóveis; (702) Aluguel de Imóveis, (703) Atividades Imobiliárias Por Conta de Terceiros; 
(711) Aluguel de Automóveis; (712) Aluguel de Outros Meios de Transporte; (713) Aluguel de Máquinas e Equipamentos; 
(714) Aluguel de Objetos Pessoais e Domésticos.

Total de 
Aglomerações

Total de aglomerações

Município
CNAE *
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Entre os 132 municípios restantes, em 78 deles os critérios de aglomeração foram 

atendidos descontinuamente entre 2002 e 2005. Portanto, são 54 os municípios que 

apresentaram densidades de empregados e estabelecimentos simultaneamente robustas para 

elevarem-se à condição de aglomeração nos quatro anos analisados, conforme se indica no 

Quadro 20. 

Novamente as aglomerações da atividade de incorporação, compra e venda de imóveis 

se mostraram as mais freqüentes no nível municipal, com 23,75% das aglomerações 

encontradas. Porém, neste âmbito local, são os aluguéis de máquinas e equipamentos as que 

secundam esta lista de freqüência com 21,25% dos casos. Juntas, estas duas atividades são 

responsáveis por 45% das aglomerações municipais identificadas para este conjunto de 

atividades. 

 

5.3.3 Perspectivas conjuntas – Microrregião e Município 

Uma forma adicional de análise consiste em combinar ambas as perspectivas, no 

sentido de identificar quais os municípios que, em caráter estável entre 2002 e 2005, 

comportaram intensidades de empregados e estabelecimentos suficientemente grandes para 

influenciar um padrão aglomerado também em âmbito microrregional. 

 

Atividade 701 - Incorporação, compra e venda de imóveis 

As sete microrregiões cujos indicadores de presença da atividade de incorporação, 

compra e venda de imóveis se apresentaram em níveis suficientes para serem consideradas 

aglomerações somam 51 municípios, dentre os quais, isoladamente, em apenas oito 

(aproximadamente 16%) a mesma atividade mostrou densidades para receberem a mesma 

consideração (Tabela 24). Isso induz a uma conclusão prévia de que esses municípios são 

fortemente responsáveis por elevarem os parâmetros absolutos e relativos de toda a região a 

que pertencem e, por tal motivo, podem ser atribuídos a uma categoria em que esta atividade 

se faz presente de forma mais intensa que o observado no resto do estado.  

Também se nota que nestas cidades e microrregiões os QL relativos a 

estabelecimentos são mais estáveis no tempo, o que se evidencia por indicadores de CV 

inferiores aos que se calculou para os QL de empregados. Essa é uma constatação até certo 

ponto natural, já que se pode intuir por uma maior facilidade de contratação e/ou demissão de 

pessoas em relação ao que se propõe para a abertura e/ou fechamento de novos 

estabelecimentos. Mesmo assim, também é de fácil observação o fato de que são poucos os 
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casos de municípios e microrregiões em que a variação do QL pode ser estatisticamente 

considerada pouco intensa (CV<0,15), situação que na verdade se restringe aos municípios de 

Avaré e Sorocaba para os estabelecimentos, e São Paulo e Taubaté para ambos os parâmetros 

– empregados e estabelecimentos. Por outro lado, em Serra Negra e Caraguatatuba, essa 

variação é bem mais acentuada, sobretudo entre os empregados, o que se denota por CV 

superiores a 0,30.  

Em geral, um ponto comum em todas essas regiões e municípios é que os QL, tanto 

para empregados como para estabelecimentos, não assumem proporções exageradamente 

elevadas, situando-se em faixa que não excede duas ou três vezes a participação média da 

atividade nos demais municípios em que a atividade se faz presente. No entanto, menção 

merece ser feita à situação observada na região de Avaré, onde a densidade de empregados 

supera oito vezes a média estadual. Interessante observar que isoladamente no município sede 

daquela região a proporção é bem menos elevada, o que permite concluir que há uma 

conjunção de condições regionais que acentua essa característica. De fato, uma verificação 

isolada de cada um dos oito municípios componentes daquela região mostra que é no 

município de Paranapanema que se concentra o grande contingente da atividade 

(aproximadamente 80% do total da região, relativamente estáveis nos quatro anos), os quais, 

no entanto, se distribuem em poucos estabelecimentos, sendo esta a razão que impede que 

isoladamente a cidade seja elencada como aglomeração. 

 

Tabela 24 Incorporação, compra e venda de imóveis 

QL 
médio CV

QL 
médio CV

QL 
médio CV

QL 
médio CV

Aguas de Lindóia 2,93 0,18 2,33 0,19

Serra Negra 7,16 0,51 1,75 0,23

Avaré 3,01 0,2 1,39 0,11 Avaré Sim 8,35 0,18 1,23 0,11

Americana 1,18 0,05 1,5 0,04

Jaguariúna 2,55 0,41 1,95 0,17

Campos do Jordão 7,81 0,16 1,64 0,16 Campos do Jordão Não

Caraguatatuba 2,3 0,41 1,33 0,17

Ilhabela 4,35 0,2 2,05 0,15

Peruíbe 2,85 0,12 1,24 0,12 Itanhaém Não

Vargem Grande Paulista 1,85 0,14 2 0,04 Itapecerica da Serra Não

Jaú 1,81 0,33 1,25 0,05 Jaú Não

Itupeva 2,07 0,19 1,64 0,15

Jundiaí 1,81 0,34 1,31 0,02

Marília 2,96 0,16 1,16 0,04 Marília Não

Praia Grande 5,9 0,46 1,32 0,11 Santos Não

Taubaté 2,7 0,08 1,6 0,04 São José dos Campos Sim 1,66 0,22 1,04 0,01

São Paulo 1,25 0,05 1,42 0,01 São Paulo Sim 1,14 0,04 1,3 0,01

Sorocaba 2,26 0,27 1,37 0,08 Sorocaba Sim 1,58 0,21 1,18 0,05

Cerquilho 1,31 0,18 1,33 0,09 Tatuí Não

Jundiaí Não

Caraguatatuba Sim 2,00 0,26 1,62 0,09

Campinas Não

Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

Amparo Sim 2,40 0,42 1,62 0,04

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
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Outro destaque isolado pode ser feito ao município de Serra Negra, cuja participação 

de empregados na atividade supera sete vezes a média estadual. Porém, essa média é 

acompanhada de grande variabilidade (CV = 0,51), colocando em questionamento a 

estabilidade com que o município abriga essa prestação de serviços. 

 

Atividade 702 – Aluguel de imóveis 

Chega a ser surpreendente a identificação de que entre os 645 municípios paulistas, 

existam registros de estabelecimentos de locação de imóveis em ‘apenas’ 287 deles, ou seja, 

aproximadamente 45% do total, em algum dos quatro anos analisados. O registro de 

empregados limita-se a 191 casos (pouco menos de 30%). Esta é uma atividade bastante 

comum, para a qual poderia se gerar uma expectativa de existir pelo menos um 

estabelecimento em cada uma das municipalidades do estado. 

Conforme se exibe na Tabela 25, o padrão de aglomeração encontrado para a 

atividade, no entanto, é consistente com a idéia de uma atividade bastante dispersa no espaço 

e de baixa significância nas participações absolutas e relativas de empregados e municípios. 

São cinco os municípios cujos critérios foram supridos nos quatro anos e apenas dois 

concentrados numa região que também, de forma consolidada, atendeu aos parâmetros 

metodológicos aqui definidos. São Paulo e Santo André são as cidades em que essa atividade 

figura como mais proeminente, a ponto de estenderem tal importância para toda a 

microrregião. Destaque seja feito ao fato de que, em Santo André existe uma variabilidade 

importante na quantidade de pessoas empregadas, diferentemente de São Paulo onde a 

variação relativa de empregados é bastante reduzida. Dessa forma, pode-se eleger a 

microrregião de São Paulo como aquela que desempenha um papel mais consistente de 

atuação, representada pelos indicadores de especialização em empregados e municípios, mas 

também e, sobretudo, pela constância com que a presença da atividade se fez ao longo do 

tempo. 

 

Tabela 25 Aluguel de imóveis 

 

QL 
médio CV

QL 
médio CV

QL 
médio CV

QL 
médio CV

Americana 1,38 0,22 2,03 0,04

Campinas 1,29 0,21 1,17 0,06

Sumaré 1,97 0,28 1,27 0,17

Santo André 1,42 0,34 1,07 0,05

São Paulo 1,57 0,03 1,75 0,01
0,03 1,62 0

Campinas Não

São Paulo Sim 1,45

Empregados Estabelec.
Município

Empregados Estabelec.
Microrregião

Estável 
nos 4 
anos?
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Atividade 703 – Atividades imobiliárias por conta de terceiros  

As atividades imobiliárias por conta de terceiros significam a intermediação na 

compra, venda, aluguel e valorização de imóveis e terrenos, por agentes imobiliários quer 

constituídos como empresa ou autônomos. Compreende também a avaliação de bens 

imobiliários para fins de venda ou aluguel e a gestão da propriedade imobiliária para terceiros, 

tais como cobranças, pagamentos, administração de condomínios prediais. 

Entre as atividades analisadas nesta seção, é também uma que se caracteriza por ser 

pouco aglomerada. Presente com estabelecimentos em torno de 40% dos municípios e com 

empregados reportados em cerca de 30% do estado, são apenas oito municípios com 

indicadores de aglomeração consistentemente consolidados no tempo (Tabela 26). De modo 

comum, a variabilidade dessa presença se mostra fraca, ou seja, as variações de empregados e, 

principalmente, de estabelecimentos, se situam em limites considerados baixos, com exceção 

dos empregados em Mairiporã e Bertioga, cujos CV de variação estão pouco acima do limite 

mínimo para serem considerados moderados.  

Dos municípios em que a concentração da atividade é importante de forma absoluta e 

relativa, destacam-se quatro localizados na microrregião de Santos, inclusive em proporção 

suficiente para carregar os indicadores de toda a região à mesma condição de aglomeração. O 

outro município que desfruta dessa mesma condição é São Paulo que, isoladamente, 

influencia as condições de toda a sua região. 

 

Tabela 26 Atividades imobiliárias por conta de terceiros 

 

QL 
médio CV

QL 
médio CV

QL 
médio CV

QL 
médio CV

Campos do Jordão 2,86 0,07 2,71 0,09 Campos do Jordão Não

Caraguatatuba 1,21 0,04 1,57 0,08 Caraguatatuba Não

Mairiporã 1,66 0,19 1,56 0,14 Franco da Rocha Não

Bertioga 3,8 0,18 2,58 0,12

Guarujá 7,4 0,03 1,84 0,06

Praia Grande 3,31 0,06 2,51 0,06

Santos 1,54 0,06 1,5 0,02

São Paulo 1,57 0,06 1,68 0,01 São Paulo Sim 1,42 0,05 1,57 0,01

Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

Santos Sim 2,33 0,04 1,62 0,03

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião

 

 

Atividade 711 – Aluguel de automóveis 

A presença destacada da locação de automóveis como atividade econômica é 

verificada em nove municípios. Seis deles estendem essa concentração para suas respectivas 

microrregiões, conforme se observa na Tabela 27, sendo que cinco pertencem à região da 

Grande São Paulo. Nas regiões de Osasco e Guarulhos concentram-se os maiores contingentes 
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médios de empregados e estabelecimentos dedicados à atividade, mas os respectivos QL são 

numericamente mais significativos na região de Mogi das Cruzes, o que permite concluir por 

uma maior diversidade econômica nas duas primeiras, diluindo o efeito dos maiores 

contingentes em um conjunto mais numeroso de atividades. 

A situação da região de Presidente Prudente é peculiar pelo fato de que apresenta 

média de empregados duas vezes superior à que se computou em Presidente Epitácio, seu 

único município representante individual e capaz de elevá-la à condição aglomerada. Em 

termos de estabelecimentos, essa superioridade é ainda mais acentuada, chegando próximo de 

três vezes. O que se identifica é que a atividade é presente em mais municípios da região, cuja 

soma de empregados e estabelecimentos eleva as médias regionais. Porém, isso ocorreu em 

um único estabelecimento, inferior, portanto, à mediana calculada para o setor que é de dois, 

ou de forma descontinuada no tempo. Já no município de Presidente Prudente, a relevância da 

atividade é atenuada por indícios de estabelecimentos vazios, pois, por exemplo, os 14 

estabelecimentos contabilizados naquela cidade em 2005 ocupavam apenas 20 empregados no 

mesmo ano. Essa baixa densidade de empregados deprimiu o cálculo do QL de empregados, 

não permitindo que o município também figurasse na lista das aglomerações de locação de 

automóveis. 

 

Tabela 27 Aluguel de automóveis 

 

QL 
médio CV

QL 
médio CV

QL 
médio CV

QL 
médio CV

Araraquara 7,68 0,67 2,38 0,21 Araraquara Não

Bauru 2,38 0,09 1,18 0,18 Bauru Não

Guarulhos 1,69 0,13 1,12 0,05 Guarulhos Sim 1,59 0,14 1,17 0,04

Cotia 1,7 0,18 1,82 0,11 Itapecerica da Serra Não

Moji das Cruzes 2,6 0,11 2,36 0,11

Poá 3,79 0,53 2,41 0,21

Barueri 2,47 0,33 3,22 0,18

Osasco 1,53 0,18 1,62 0,13

Presidente Epitácio 9,01 0,35 5,9 0,18 Presidente Prudente Sim 1,23 0,14 1,09 0,08

1,85 0,13Osasco Sim 1,55 0,17

Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

Moji das Cruzes Sim 1,87 0,25 1,89 0,17

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião

 

 

 

Atividade 712 – Aluguel de outros meios de transporte 

Este grupo compreende o aluguel de qualquer meio de transporte terrestre sem 

condutor, a curto ou longo prazo, tal como ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, 

reboques e semi-reboques e similares. Também inclui o aluguel de barcos, lanchas, 

embarcações comerciais, aviões e helicópteros, todos sem tripulação.  
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São sete os municípios, distribuídos em cinco regiões, com traços de aglomeração 

firmes no tempo (Tabela 28). Essa proximidade entre os números de municípios e regiões 

denota que em várias delas a situação aglomerada é dependente de uma única municipalidade. 

Isso se explica pela grande incidência de estabelecimentos vazios e pela acentuada 

concentração da atividade em poucas cidades. Ainda que existam registros de 

estabelecimentos em mais de 1/3 dos municípios paulistas, os empregados se concentram em 

aproximadamente 5% deles. Isso equivale dizer que as condições numéricas para superar os 

critérios de aglomeração são muito deprimidas, sendo suficientes mais que dois 

estabelecimentos e aproximadamente três a cinco empregados. Ou seja, basta existir e estar 

ativo para figurar nessa relação.  

Destaque seja dado à região de Santos, cujas médias de empregados e 

estabelecimentos estão muito próximas às somas das médias desses mesmos indicadores para 

os três municípios aprovados pelo crivo de critérios aqui definidos. Isso implica admitir que 

há uma incidência da atividade na região mais dispersa entre vários municípios que a 

compõem. Outro fator digno de nota é a variabilidade identificada nos estoques de 

empregados e estabelecimentos dos municípios e, conseqüentemente, sua participação relativa 

no conjunto de atividades neles encontrados. Talvez justificativas para isso sejam encontradas 

no fato de que, sendo regiões praianas e muito dependentes de turismo ocasional e sazonal, a 

atividade acompanhe os avanços e recuos da demanda de uma forma mais elástica, até mesmo 

porque a atividade incorpora a locação de muitos tipos de veículos com utilização turística. 

 

Tabela 28 Aluguel de outros meios de transporte 

 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Taboão da Serra 3,96 0,42 3,02 0,07 Itapecerica da Serra Não

Jaú 3,08 0,34 2,16 0,34 Jaú Sim 8,02 0,33 1,53 0,22

Santana de Parnaíba 14,82 0,57 3,02 0,31 Osasco Não

Guarujá 18,36 0,23 3,39 0,33

Santos 15,63 0,29 4,18 0,14

São Vicente 7,06 0,57 4,95 0,24

São Bernardo do Campo 2,52 0,3 2,02 0,43 São Paulo Não

4,3 0,07Santos Sim 11,61 0,1

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

 

 

 

Atividade 713 – Aluguel de máquinas e equipamentos 

Incorporando o aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas, para construção civil, 

escritório e de usos mais genéricos (motores, aparelhos de usos científicos, médicos e 
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hospitalares, comerciais, industriais, entretenimento e eventos, entre outros), este grupo possui 

uma abrangência bastante ampla, o que permite duas interpretações básicas. A primeira é que 

em forma aglomerada ou não, essa atividade pode ser vista como apoio ou suporte, devendo 

acompanhar índices de intensidade acentuada em outras indústrias. A segunda dedução lógica 

que daí decorre é que se pode esperar uma maior dispersão geográfica, até mesmo porque o 

suporte oferecido se estende indistintamente para a manufatura, agricultura, extração e outros 

serviços. De fato, como exibido na Tabela 29, os traços de aglomeração se apresentam 

consistentes no tempo em 17 municípios, componentes de 10 regiões. Porém, entre estas 

apenas três sustentam as características de aglomeração em proporções importantes e 

consistentes no tempo. 

Em geral, o desenvolvimento da atividade em todos os municípios e regiões se fez 

com variabilidade, sobretudo em termos de pessoal ocupado. Dos 17 municípios listados, sete 

deles apresentaram coeficientes de variação dos QL de empregados em faixas consideradas 

moderadas e outros sete tiveram essa mesma estatística em caráter elevado. Como é normal de 

se verificar, a variabilidade dos QL de estabelecimentos é menos acentuada do que a que se 

computa para os empregados, mas mesmo assim, em cinco municípios houve oscilação 

elevada também nesta variável. 

Cumpre ressaltar os dados referentes à região de Itapecerica da Serra, que tem quatro 

municípios com incidências absolutas e relativas de empregados e estabelecimentos capazes 

de superar os critérios mínimos de aglomeração aqui definidos. Considerando que a região é 

composta de oito municípios, isso significa dizer que as participações de empregados e 

estabelecimentos são importantes em 50% deles. Além disso, é fácil de calcular que a soma 

das médias de empregados desses municípios corresponde a 99% da média de empregados em 

toda a região, sendo que o mesmo cálculo repetido para os estabelecimentos atinge uma 

participação aproximada de 86%. Ou seja, apesar de haver outros municípios que contribuem 

para o status aglomerado da região, isso sem dúvida se deve aos indicadores encontrados 

nesses quatro, a saber: Cotia, Embu, Itapecerica da Serra e Taboão da Serra.  

Situação semelhante se observa na região de Osasco, porém em intensidade 

ligeiramente atenuada. Dos também oito municípios que a compõem, a locação de máquinas e 

equipamentos assume proporções absolutas e relativas em três deles (Barueri, Osasco e 

Santana de Parnaíba), sendo conjuntamente responsáveis por aproximadamente 88% das 

médias de empregados e estabelecimentos da atividade na região.  
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Santos é a terceira região em que essa atividade se destaca e, fundamentalmente, isso é 

suportado pelo desenvolvimento da atividade nos municípios de Cubatão e Santos.  

 

Tabela 29 Aluguel de máquinas e equipamentos 

 

QL 
médio CV

QL 
médio CV

QL 
médio CV

QL 
médio CV

Lençóis Paulista 2,42 0,12 2,3 0,2 Bauru Não

Paulínia 1,22 0,14 1,96 0,32 Campinas Não

Caieiras 3,99 0,71 2,13 0,22

Mairiporã 2,61 0,35 3,59 0,34

Santa Isabel 2,69 0,32 2,5 0,18 Guarulhos Não

Cotia 9,85 1,11 2,25 0,05

Embu 4,46 0,24 2,57 0,15

Itapecerica da Serra 1,66 0,34 2,35 0,07

Taboão da Serra 3,46 0,18 3,12 0,14

Itupeva 11,19 0,25 1,78 0,18 Jundiaí Não

Poá 5,93 0,8 1,24 0,18 Moji das Cruzes Não

Barueri 4,25 0,2 3,69 0,09

Osasco 3,42 0,26 1,66 0,06

Santana de Parnaíba 5,93 0,46 2,43 0,1

Cubatão 2,14 0,28 5,35 0,07

Santos 1,94 0,17 1,18 0,09

Santo Andre 1,76 0,11 1,53 0,05 São Paulo Não

2,17 0,06

Santos Sim 1,81 0,11 1,24 0,05

Osasco Sim 3,7 0,17

Itapecerica da Serra

Sim

4,63 0,59 2,31 0,1

Franco da Rocha Não

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

 

 

 

Atividade 714 – Aluguel de objetos pessoais e domésticos 

Diferentemente da atividade anterior, o fator intuitivo de atratividade para esta 

atividade não é o suporte demandado por outra(s) indústria(s), mas sim a existência de um 

contingente populacional expressivo e urbano, consumidor da locação de artigos tais como 

vestuário, jóias, calçados, acessórios, móveis, utensílios, aparelhos domésticos elétricos ou 

eletrônicos, instrumentos musicais, fitas de vídeo e material médico e paramédico.  

Principalmente pela diversidade de categorias incorporadas sob essa rubrica gera-se 

uma expectativa também de dispersão dos núcleos de aglomeração em vários municípios, o 

que se confirma na Tabela 30. São quinze as municipalidades que agrupam as condições 

definidas de aglomeração, dispersas em dez microrregiões. Porém, em apenas cinco delas se 

reproduzem as condições de aglomeração. 

Em Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e São Paulo, os municípios 

selecionados entre os quinze somam médias de empregados e estabelecimentos que superam 

80% das médias desses mesmos indicadores das suas respectivas regiões. Diferentemente, 

embora ambos o município e a região de Bragança Paulista sejam qualificados como 

aglomerações, isoladamente o município só contribui com 26% da média dos empregados e 

44% da média de estabelecimentos da região. Ou seja, outros municípios têm contribuição 
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importante sobre as médias da região. De fato, uma análise mais detalhada mostra que o fato 

de outros municípios não se elencarem como aglomerações naquela região se deve 

fundamentalmente à instabilidade da presença da atividade. 

 

Tabela 30 Aluguel de objetos pessoais e domésticos 

 

QL 
médio CV

QL 
médio CV

QL 
médio CV

QL 
médio CV

Bragança Paulista 1,38 0,16 1,69 0,14 Bragança Paulista Sim 1,3 0,13 1,16 0,05

Sumaré 1,37 0,2 1,32 0,08 Campinas Não

Mairiporã 4,45 0,92 1,79 0,11 Franco da Rocha Não

Itanhaém 1,86 0,06 1,9 0,15 Itanhaém Não

Santos 1,55 0,24 1,18 0,06

São Vicente 2,72 0,13 2,12 0,04

São Jose do Rio Preto 1,85 0,17 1,61 0,14 São Jose do Rio Preto Sim 1,38 0,15 1,14 0,13

São Jose dos Campos 1,27 0,06 1,08 0,06

Taubaté 1,51 0,11 1,66 0,08

Diadema 1,1 0,06 1,59 0,14

Ribeirão Pires 1,95 0,13 1,38 0,11

Santo Andre 1,41 0,1 1,7 0,09

São Paulo 1,3 0,05 1,21 0,03

Itu 1,54 0,25 1,58 0,13 Sorocaba Não

1,18 0,03

São Paulo Sim 1,26 0,04 1,24 0,03

São Jose dos Campos Sim 1,21 0,07

Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

Santos Sim 1,21 0,15 1,34 0,07

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião

 

 

 

 

5.4 Hotéis, restaurantes e serviços de alimentação 

Esta seção apresenta as atividades relativas aos estabelecimentos hoteleiros e aos 

restaurantes e serviços de alimentação (Quadro 21). O primeiro grupo Inclui as atividades de 

alojamento de curta duração em hotéis, motéis, pousadas, com ou sem serviços 

complementares, tais como: restaurantes, auditórios, serviços de comunicação, etc.; outros 

tipos de alojamento temporário e os imóveis residenciais de curta duração com fins turísticos. 

O segundo grupo contempla restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com serviço 

completo, lanchonetes e similares, cantinas (serviços de alimentação privativos), 

fornecimento de comida preparada e outros serviços de alimentação (IBGE, 2009). 

 

Quadro 21 Hotéis, restaurantes e serviços de alimentação 

Grupo 
CNAE 

Descrição do Grupo CNAE 

551 ESTABEL. HOTELEIROS E OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO TEMPORARIO 
552 RESTAURANTES E OUTROS ESTABEL. DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO 
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5.4.1 Perspectiva das Microrregiões  

Das 63 microrregiões administrativas do estado de São Paulo, 11 delas possuem, no 

período analisado indicador de aglomeração de estabelecimentos hoteleiros (CNAE 551). Ou 

seja, em 52 das microrregiões, os estabelecimentos hoteleiros não se fazem presentes de 

maneira significativa. No que tange aos restaurantes e serviços de alimentação (CNAE 552), 

são cinco as microrregiões que apresentam indicador de aglomeração, sendo que em 58 

microrregiões tais atividades não possuem índices significativos conforme os critérios da 

pesquisa, no período analisado.  

Assim, dentro dos critérios estabelecidos para este estudo, tem-se que a especialização 

econômica avaliada pelos indicadores de QL se associa a montantes absolutos de empregados 

e estabelecimentos, em caráter estável, em 16 microrregiões (Quadro 22). 

 

Quadro 22 Aglomerações consolidadas - Hotéis, restaurantes/serv. de alimentação – 

Regiões 

551 552
1.       Amparo x 1
2.       Avaré x 1
3.       Bragança Paulista x 1
4.       Campos do Jordão x 1
5.       Caraguatatuba x x 2
6.       Guaratinguetá x x 2
7.       Jaú x 1
8.       Piracicaba x 1
9.       Presidente Prudente x 1
10.    Ribeirão Preto x 1
11.    Santos x x 2
12.    São José dos Campos x 1
13.    Sorocaba x 1

* (551)  Estabelecimentos hoteleiros; (552) Restaurantes e alimentação.

Microrregião
CNAE* Total de 

Aglomerações

Total de Aglomerações 11 5 16

 

 

 

5.4.2 Perspectiva dos Municípios 

Na análise dos municípios isolados de suas microrregiões, identificou-se que, dentre 

os 645 municípios do Estado de São Paulo,  120 apresentam aglomeração de estabelecimentos 

hoteleiros (CNAE 551) e de restaurantes e serviços de alimentação (CNAE 552). Isso pode 

representar tanto a inexistência da atividade como, em alguns casos, o fato de que mesmo 
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presente, ela se desenvolveu em padrões relativos e absolutos pouco expressivos em termos 

de empregados e estabelecimentos. 

De acordo com os critérios utilizados na pesquisa, as atividades relativas aos 

estabelecimentos hoteleiros (CNAE 551) apresentaram aglomeração em 69 municípios, os 

restaurantes e serviços de alimentação (CNAE 552) em 50 municípios (Quadro 23). 

 

Quadro 23 Aglomerações consolidadas - Hotéis, restaurantes/serviços de alimentação – 

Municípios 

 

551 552 551 552
Sub-total de Aglomerações 35 27 62

1. Águas de Lindóia x x 2 43. Mirassol x 1

2. Águas de Santa Bárbara x 1 44. Mongaguá x x 2

3. Águas de São Pedro x x 2 45. Monte Alegre do Sul x 1

4. Americana x 1 46. Monte Mor x 1

5. Amparo x 1 47. Nazaré Paulista x 1

6. Aparecida x x 2 48. Olimpia x 1

7. Araçariguama x 1 49. Paranapanema x 1

8. Araçoiaba da Serra x 1 50. Paulínia x 1

9. Atibaia x x 2 51. Pederneiras x 1

10. Avaré x x 2 52. Peruibe x x 2

11. Bady Bassit x x 2 53. Piracicaba x 1

12. Bariri x 1 54. Pirajui x x 2

13. Barra Bonita x 1 55. Piratininga x 1

14. Barretos x 1 56. Praia Grande x x 2

15. Bauru x x 2 57. Presidente Epitácio x 1

16. Bertioga x x 2 58. Presidente Prudente x 1

17. Bragança Paulista x x 2 59. Presidente Venceslau x 1

18. Brotas x x 2 60. Regente Feijo x 1

19. Cabreúva x 1 61. Ribeirão Bonito x 1

20. Caçapava x x 2 62. Ribeirão Preto x x 2

21.Cachoeira Paulista x 1 63.Rio Claro x 1

22. Campos do Jordão x x 2 64. Roseira x 1

23. Caraguatatuba x x 2 65. Salto x 1

24. Dois córregos x 1 66. Santa Rita do Passa Quatro x 1

25. Guaratinguetá x x 2 67. Santo Antonio do Pinhal x x 2

26. Guarujá x x 2 68. Santos x x 2

27. Ibaté x 1 69. São Bento do Sapucaí x 1

28. Ibira x 1 70. São Carlos x 1

29. Ilhabela x x 2 71. São José do Rio Preto x 1

30. Itanhaém x x 2 72. São José dos Campos x x 2

31. Itatiba x 1 73. São Pedro x 1

32. Itu x x 2 74. São Roque x x 2

33. Itupeva x x 2 75. São Sebastião x x 2

34. Jacareí x 1 76. São Vicente x x 2

35. Jaguariúna x 1 77. Serra Negra x x 2

36. Jarinu x x 2 78. Socorro x x 2

37. Jaú x 1 79. Sorocaba x x 2

38. Joanópolis x 1 80. Taubaté x 1

39. Lins x 1 81. Tietê x 1

40. Lorena x 1 82. Tremembé x 1

41. Louveira x 1 83. Ubatuba x x 2

42. Mauá x 1 84.Valinhos x 1

Microrregião CNAE* Total de 
Aglomerações

* (551)  Estabelecimentos hoteleiros; (552) Restaurantes e alimentação.

Total de Aglomerações 69 50 119

Microrregião CNAE* Total de 
Aglomerações

Sub-total de Aglomerações 35 27 62
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5.4.3 Perspectivas conjuntas – Microrregião e Município 

Uma forma adicional de análise consiste em combinar ambas as perspectivas, no 

sentido de identificar quais os municípios que, em caráter estável entre 2002 e 2005, 

comportaram intensidades de empregados e estabelecimentos suficientemente grandes para 

influenciar um padrão aglomerado em âmbito microrregional. 

 

Atividade 551 - Estabelecimentos hoteleiros 

As atividades do CNAE 551 compreendem os estabelecimentos hoteleiros e, desta 

forma, estão relacionadas ao turismo nas localidades. Sendo assim, as microrregiões que 

apresentam índices de aglomeração estáveis no período de 2002 a 2005, caracterizam-se por 

envolverem municípios que se constituem como localidades turísticas.  

A atividade turística nos municípios identificados, que leva à aglomeração de 

estabelecimentos hoteleiros em suas microrregiões, pode ser explicada por diferentes tipos de 

atrativos turísticos. Da mesma forma ocorre com municípios que apresentaram índices de 

aglomeração, mas não o suficiente para elevar e manter os índices de suas microrregiões. Os 

resultados são apresentados na Tabela 31.  

A aglomeração de estabelecimentos hoteleiros na microrregião de Amparo é 

influenciada pelos municípios de Águas de Lindóia, Amparo, Monte Alegre do Sul, Serra 

Negra e Socorro. Nesses municípios, a atividade turística distingue-se pela presença de 

termas, montanhas e pela natureza local, sendo que, provavelmente, beneficiam-se por 

estarem localizados a uma pequena distância da Grande São Paulo, a qual pode atuar como 

pólo emissor de turistas para a região. O mesmo ocorre com os municípios de São Pedro e  

Águas de São Pedro, os quais influenciam a microrregião de Piracicaba. 

As microrregiões de Caraguatatuba e Santos, por outro lado, são influenciadas por 

municípios que possuem as praias como atrativo turístico para moradores da Grande São 

Paulo e do interior do Estado. Na microrregião de Caraguatatuba destacam-se os municípios 

de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. Já a microrregião de Santos é 

influenciada pelos municípios de Bertioga, Guarujá, Praia Grande, Santos e São Vicente. 

No caso da microrregião de Campos do Jordão, a aglomeração de estabelecimentos 

hoteleiros é fruto das atividades que envolvem o turismo montanhês que caracteriza os 

municípios de Campos do Jordão, Santo Antonio do Pinhal e São Bento do Sapucaí. Já a 

microrregião de Bragança Paulista compreende alguns municípios que, além do clima de 

montanha, apresentam proximidade com represas, o que possibilita o turismo náutico 
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Tabela 31 Estabelecimentos hoteleiros 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Águas de Lindóia 51,27 0,01 8,16 0,21
Amparo 1,25 0,56 1,15 0,11
Monte Alegre do Sul 7,40 0,23 8,07 0,05
Serra Negra 20,06 0,06 6,38 0,11
Socorro 4,99 0,23 3,07 0,09
Águas de Santa Bárbara 11,05 0,13 10,33 0,19
Avaré 3,02 0,10 2,20 0,08
Paranapanema 1,35 0,46 2,32 0,11
Barretos 0,97 0,24 1,47 0,16 Barretos Não
Bauru 1,15 0,08 1,18 0,03
Pirajui 1,47 0,21 1,83 0,13
Piratininga 2,27 0,52 1,77 0,23
Atibaia 5,89 0,06 2,19 0,03
Bragança Paulista 1,28 0,09 1,27 0,06
Itatiba 1,62 0,11 0,88 0,20
Jarinu 3,58 0,52 1,00 0,19
Joanópolis 3,90 0,30 3,65 0,32
Nazaré Paulista 6,01 0,12 7,27 0,13
Jaguariúna 1,12 0,60 1,54 0,37
Monte Mor 1,18 0,09 1,09 0,04
Valinhos 2,24 0,07 1,36 0,03
Campos do Jordão 19,44 0,12 15,23 0,07
Santo Antonio do Pinhal 12,32 0,31 15,79 0,17
São Bento do Sapucaí 8,37 0,32 13,09 0,10
Caraguatatuba 4,15 0,17 4,52 0,08
Ilhabela 26,41 0,05 20,58 0,03
São Sebastião 13,79 0,05 16,81 0,01
Ubatuba 16,84 0,05 13,17 0,04
Aparecida 15,63 0,06 13,02 0,04
Cachoeira Paulista 1,42 0,09 2,26 0,23
Guaratinguetá 2,12 0,08 1,00 0,06
Lorena 1,08 0,11 0,90 0,19
Itanhaém 1,78 0,26 3,14 0,04
Mongaguá 1,28 0,80 1,86 0,08
Peruibe 3,63 0,32 8,03 0,09
Barra Bonita 5,37 0,01 1,54 0,10
Dois córregos 1,47 0,27 0,94 0,14
Jaú 0,68 0,10 0,99 0,03
Itupeva 0,50 0,88 1,50 0,03 Jundiaí Não
Lins 2,30 0,04 1,23 0,14 Lins Não
Águas de São Pedro 23,29 0,05 19,66 0,10
Piracicaba 0,95 0,07 0,75 0,02
São Pedro 15,36 0,13 5,72 0,08
Presidente Epitácio 2,46 0,08 4,20 0,08
Presidente Prudente 1,35 0,07 0,92 0,05
Presidente Venceslau 1,05 0,22 1,51 0,11
Regente Feijo 1,04 0,26 1,07 0,34
Ribeirão Preto 1,69 0,05 1,33 0,08 Ribeirao Preto Sim 1,21 0,04 1,07 0,06
Brotas 3,63 0,19 6,93 0,04
Rio Claro 0,75 0,14 0,87 0,06
Bertioga 3,47 0,33 8,41 0,01
Guarujá 3,86 0,04 1,90 0,05
Praia Grande 1,28 0,11 1,16 0,05
Santos 1,39 0,10 1,06 0,06
São Vicente 2,00 0,12 1,30 0,05
Bady Bassit 10,32 0,08 2,29 0,13
Ibira 6,97 0,06 4,51 0,15
São José do Rio Preto 1,18 0,08 0,77 0,09
Mirassol 2,40 0,10 1,22 0,13
Olimpia 1,00 0,20 1,19 0,17
Caçapava 1,07 0,28 1,09 0,16
São José dos Campos 1,01 0,05 1,02 0,02
Taubaté 0,99 0,18 0,84 0,10
Tremembé 1,49 0,07 1,95 0,13
Araçoiaba da Serra 3,37 0,15 2,21 0,18
Cabreúva 3,65 0,04 2,06 0,03
Itu 2,34 0,05 1,86 0,13
São Roque 4,91 0,11 1,47 0,10
Sorocaba 0,68 0,10 0,75 0,08

Sorocaba Não

Sao Jose dos Campos Não

0,04

Rio Claro Não

Sim 1,14

0,031,36 0,05 1,22

Sim 1,67 0,06

1,25 0,06

1,46

0,05

0,03

São José do Rio Preto Não

Santos

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados

Presidente Prudente

Sim 1,38 0,04

Sim

0,05

0,08

Amparo

Estabelec.

3,99 0,05

2,20 0,05Avaré

Sim

Sim

Caraguatatuba Sim

Piracicaba

Bauru

Bragança Paulista

Campinas

Campos do Jordão

Não

Sim

Não

Sim

10,17

2,12

2,27

16,87

0,06 1,62 0,05

0,12 13,66 0,07

13,04 0,02 12,07 0,01

0,06

1,07

Itanhaem Não

SimGuaratingueta

Jau

0,042,73 3,04
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. Esta microrregião é influenciada pelos municípios de Bragança Paulista, Itatiba, 

Jarinú, Joanópolis e Nazaré Paulista. A proximidade com represas também parece ser o 

motivo para a aglomeração de estabelecimentos hoteleiros na microrregião de Avaré, 

representada por Águas de Santa Bárbara, Avaré e Paranapanema. 

Em outras microrregiões que se destacam pela aglomeração estável de 

estabelecimentos hoteleiros, a atividade turística parece estar relacionada ao desenvolvimento 

de atividades agropecuárias e rurais, bem como pela influência de alguns municípios que 

apresentam atrativos específicos, como é o caso da microrregião de Guaratinguetá, que é 

influenciada por Cachoeira Paulista, Guaratinguetá, Lorena e pelo município de Aparecida, 

que se destaca pelo turismo religioso.a A mesma situação parece ocorrer com a microrregião 

de Jaú, influenciada por Dois Córregos, Jaú e pelo município de Barra Bonita, o qual possui 

como atrativos o rio e a eclusa. 

Nos demais casos de microrregiões que se destacam pela aglomeração de 

estabelecimentos hoteleiros, parece haver relação com o desenvolvimento de atividades 

industriais e também agropecuárias, como é o caso de Presidente Prudente, composta por 

Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau e Regente Feijó, bem como a 

microrregião de Ribeirão Preto, influenciada pelo município de Ribeirão Preto.  

Em alguns municípios como Bady Bassit, Ibira, São José do Rio Preto, Mirassol, 

Olimpia, Caçapava, São José dos Campos, Taubaté, Tremembé, Araçoiaba da Serra, 

Cabreúva, Itu, São Roque e Sorocaba, embora haja a aglomeração de estabelecimentos 

hoteleiros, suas respectivas microrregiões não apresentam índices estáveis de aglomeração.  

 

 

Atividade 552 - Restaurantes e serviços de alimentação 

O CNAE 552 compreende os restaurantes e os serviços de alimentação e, desta forma, 

podem estar relacionados ao crescimento demográfico, à atividade turística ou ao próprio 

desenvolvimento de atividades industriais e comerciais nos municípios. Apenas cinco 

microrregiões apresentam, de acordo com os critérios da pesquisa, índices de aglomeração 

estáveis no período analisado, conforme a Tabela 32. 
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Tabela 32 Restaurantes e serviços de alimentação 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Águas de Lindóia 0,83 0,28 1,26 0,04
Serra Negra 1,22 0,02 1,37 0,05
Socorro 0,85 0,32 1,29 0,06
Avaré 0,97 0,11 1,48 0,03 Avare Não
Bauru 1,12 0,06 1,26 0,01
Pirajui 0,77 0,74 1,79 0,11
Atibaia 1,05 0,15 1,76 0,01
Bragança Paulista 0,94 0,07 1,33 0,02
Jarinu 1,34 0,41 1,17 0,03
Americana 1,12 0,34 1,05 0,01
Paulínia 1,14 0,39 1,07 0,05
Campos do Jordão 2,30 0,05 1,96 0,03
Santo Antonio do Pinhal 2,31 0,09 1,93 0,09
Caraguatatuba 1,80 0,07 2,13 0,03
Ilhabela 3,69 0,03 3,20 0,03
São Sebastião 3,08 0,01 2,24 0,02
Ubatuba 3,19 0,16 2,45 0,01
Aparecida 3,61 0,19 1,97 0,02
Guaratinguetá 1,26 0,22 1,22 0,03
Roseira 4,52 0,08 1,93 0,05
Itanhaém 1,60 0,06 2,61 0,01
Mongaguá 1,26 0,14 2,60 0,03
Peruibe 2,54 0,17 1,98 0,06
Bariri 0,79 0,47 1,80 0,25
Pederneiras 0,71 0,68 1,26 0,07
Itupeva 1,11 0,16 1,31 0,03
Louveira 2,14 0,12 1,50 0,06
Águas de São Pedro 1,47 0,19 2,28 0,08
Tietê 5,90 0,38 1,13 0,05
Ribeirão Preto 1,36 0,02 1,06 0,02
Santa Rita do Passa Quatro 1,08 0,30 1,48 0,18
Brotas 1,02 0,10 1,19 0,07 Rio Claro Não
Bertioga 1,94 0,14 2,09 0,03
Guarujá 2,00 0,06 1,56 0,01
Praia Grande 1,78 0,05 1,61 0,03
Santos 1,45 0,02 1,08 0,02
São Vicente 1,29 0,02 1,65 0,01
Ibaté 1,22 0,56 1,80 0,48
Ribeirão Bonito 1,12 0,99 1,20 0,18
São Carlos 1,90 0,25 1,85 0,30
Bady Bassit 1,16 0,13 1,16 0,12 Sao Jose do Rio Preto Não
Caçapava 0,81 0,16 1,26 0,02
Jacareí 1,16 0,10 1,02 0,03
São José dos Campos 1,20 0,04 1,02 0,01
Mauá 1,06 0,14 1,17 0,07 Sao Paulo Não
Araçariguama 1,94 0,16 1,11 0,17
Itu 1,17 0,02 1,46 0,14
Salto 1,39 0,16 1,27 0,02
São Roque 1,42 0,50 1,82 0,18
Sorocaba 1,23 0,09 1,04 0,02

0,01

Sorocaba Sim 1,06 0,05 1,21 0,03

1,06

0,01

Sao Carlos Não

1,29 0,01

Não

Jau Não

Guaratingueta Sim 1,32 0,14

Sao Jose dos Campos Sim 1,11 0,03

Não

Amparo Não

Bauru Não

Itanhaem

Piracicaba

Ribeirao Preto

Não

Não

Jundiai Não

Santos Sim 1,48 0,02 1,35

Município
Empregados Estabelec.

Não

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Campos do Jordao

Braganca Paulista Não

Campinas

Empregados

Caraguatatuba Sim

Estabelec.

2,80 0,05 2,37 0,01

 

 

Em alguns casos, a aglomeração de restaurantes e serviços de alimentação parece ter 

relação com a presença de estabelecimentos hoteleiros (CNAE 551), como é o caso das 

microrregiões de Caraguatatuba (influenciada pelos municípios de Caraguatatuba, Ilhabela, 

São Sebastião e Ubatuba); Santos (compreendendo Bertioga, Guarujá, Praia Grande, Santos e 

São Vicente); e Guaratinguetá  (envolvendo Guaratinguetá, Roseira e Aparecida).  Dessa 

forma, a atividade turística parece se configurar como fator de incentivo ao desenvolvimento 

de restaurantes e serviços de alimentação. Cabe ressaltar que diversos municípios 
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pertencentes a microrregiões que se destacam no CNAE 551 apresentam aglomeração no 

CNAE 552, embora suas microrregiões não se configurem com índices estáveis. É o caso dos 

municípios de Águas de Lindóia, Serra Negra, Socorro, Avaré, Atibaia, Bragança Paulista, 

Jarinú, Campos do Jordão, Santo Antonio do Pinhal, Águas de São Pedro e Ribeirão Preto.  

As outras duas microrregiões que apresentam aglomeração estável no período são São 

José dos Campos (influenciada por Caçapava, Jacareí e São José dos Campos), a qual se 

caracteriza pelo desenvolvimento de atividades industriais; e Sorocaba (representada por 

Araçariguama, Itu, Salto, São Roque e Sorocaba). Nos municípios da microrregião de 

Sorocaba, destacam-se, além de atividades industriais, a presença de condomínios formados 

por casas de veraneio. Dessa forma, mais uma vez a atividade turística, representada pelo 

turismo de segunda residência, parece incentivar a aglomeração de restaurantes e serviços de 

alimentação.  

 

 

5.5 Serviços veterinários 

Esta seção apresenta as atividades relativas a atividades dos hospitais veterinários para 

tratamento cirúrgico e odontológico, a assistência veterinária em estabelecimentos 

agropecuários, domicílios e consultórios, o diagnóstico clínico-patológico em animais, os 

serviços de vacinação em animais e os serviços de esterilização em animais (Quadro 24). 

 

Quadro 24 Serviços veterinários 

Grupo 
CNAE 

Descrição do Grupo CNAE 

852 SERVIÇOS VETERINARIOS 

  

 

 

5.5.1 Perspectiva das Microrregiões  

Das 63 microrregiões administrativas do estado de São Paulo, no período analisado 

são apenas três as microrregiões do Estado de São Paulo com indicador de aglomeração e 49 

as que  não apresentam um número significativo dessas atividades. Dentro dos critérios 

estabelecidos para este estudo, tem-se que a especialização econômica avaliada pelos 

indicadores de QL se associa a montantes absolutos de empregados e estabelecimentos, em 

caráter estável nas três microrregiões apresentadas no Quadro 25. 
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Quadro 25 Aglomerações consolidadas - Serviços veterinários – Regiões 

CNAE*

852
1.       Bauru x 1
2.       São Paulo x 1
3.       Sorocaba x 1

* (852) Serviços veterinários

Microrregião
Total de 

Aglomerações

Total de Aglomerações 3 3

 

 

5.5.2 Perspectiva dos Municípios 

Na análise dos municípios isolados de suas microrregiões, identificou-se que, dentre 

os 645 municípios do Estado de São Paulo, 41 apresentam aglomeração de atividades 

relacionadas aos serviços veterinários (Quadro 26). Isso pode representar tanto a inexistência 

da atividade como, em alguns casos, o fato de que mesmo presente, ela se desenvolveu em 

padrões relativos e absolutos pouco expressivos em termos de empregados e 

estabelecimentos. 

Quadro 26 Aglomerações consolidadas - Serviços veterinários – Municípios 

CNAE* CNAE*

551 551
Sub-total de Aglomerações 20 20
21. Pedreira x 1

1. Avaré x 1 22. Peruibe x 1

2. Barretos x 1 23. Pindamonhangaba x 1

3. Bauru x 1 24. Piracicaba x 1

4. Bragança Paulista x 1 25. Porto Feliz x 1

5. Campinas x 1 26. Presidente Prudente x 1

6. Campos do Jordão x 1 27. Ribeirão Preto x 1

7. Cravinhos x 1 28. Rio Claro x 1

8. Cruzeiro x 1 29. Santo Andre x 1

9. Guaratinguetá x 1 30. Santos x 1

10. Guarujá x 1 31. São Bernardo do Campo x 1

11. Itanhaém x 1 32. São Carlos x 1

12. Itatiba x 1 33. São José do Rio Preto x 1

13. Americana x 1 34. São Paulo x 1

14. Jundiaí x 1 35. São Roque x 1

15. Lins x 1 36.Atibaia x 1

16. Lorena x 1 37. Sorocaba x 1

17. Mauá x 1 38. Taubaté x 1

18. Mogi Guaçu x 1 39. Tietê x 1

19. Mogi Mirim x 1 40. Valinhos x 1

20. Amparo x 1 41. Vinhedo x 1

Município
Total de 

Aglomerações
Município

Total de 
Aglomerações

Sub-total de Aglomerações 41 41

* (852) Serviços veterinários

Sub-total de Aglomerações 20 20
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5.5.3 Perspectivas conjuntas – Microrregião e Município 

Uma forma adicional de análise consiste em combinar ambas as perspectivas, no 

sentido de identificar quais os municípios que, em caráter estável entre 2002 e 2005, 

comportaram intensidades de empregados e estabelecimentos suficientemente grandes para 

influenciar um padrão aglomerado em âmbito microrregional. 

 

 

Atividade 852 - Serviços veterinários 

As atividades que correspondem ao CNAE 852 envolvem os serviços veterinários e, 

portanto, possivelmente estão associadas a locais que se destacam por possuírem atividades 

agropecuárias ou pela presença de animais de estimação nas residências. De acordo com os 

resultados expressos na Tabela 33, somente três microrregiões apresentam índices estáveis na 

aglomeração de serviços veterinários, no período analisado.  

As três microrregiões que se destacam são Bauru (com o município de Bauru); São 

Paulo (representada por Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo e São Paulo); e 

Sorocaba (municípios de Porto Feliz, São Roque e Sorocaba).  

Dentre as três microrregiões, a de São Paulo é composta por municípios que não 

possuem atividades rurais relativas à agropecuária. Assim, talvez esse resultado seja um 

reflexo da presença de animais de estimação nas residências.  

Embora os serviços veterinários tenham apresentado índices estáveis de aglomeração 

apenas nas microrregiões de Bauru, São Paulo e Sorocaba, é importante observar que 33 

municípios apresentaram aglomeração de serviços veterinários. Alguns desses municípios são 

municípios que se destacam por possuírem sítios e fazendas, bem como atividades 

agropecuárias, como é o caso de Amparo, Avaré, Barretos, Atibaia, Bragança Paulista, Itatiba, 

Pedreira, Valinhos, Vinhedo, Campos do Jordão, Cruzeiro, Guaratinguetá, Lorena, Jundiaí, 

Lins, Mogi Guaçú, Mogi Mirim, Piracicaba, Tietê, Cravinhos, Rio Claro, São Carlos, 

Pindamonhangaba, Taubaté. No entanto, em municípios como Americana, Campinas, 

Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Itanhaém, Peruíbe, Guarujá e Santos, pode ser que a 

aglomeração de serviços veterinários seja motivada pela presença nas residências de animais 

de estimação.  
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Tabela 33 Serviços veterinários 

 

 

 

5.6 Forjaria, máquinas e equipamentos 

 Nesta seção serão apresentadas as atividades de serviços que se encontram embutidas 

em atividades industriais, normalmente classificadas como manutenção ou reparação de bens 

e objetos. O Quadro 27 indica os CNAEs considerados na análise. 
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Quadro 27 Forjaria, máquinas e equipamentos 

Grupo  
CNAE 

Descrição do Grupo CNAE 

283 
FORJARIA, ESTAMPARIA, METALURGIA DO PO E SERVIÇOS DE 
TRATAMENTO DE METAIS 

288 
MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE TANQUES, CALDEIRAS E RESERVATORIOS 
METALICOS 

299 
MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS 

318 
MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS 
ELÉTRICOS 

329 
MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
TELEFONIA E RADIOTELEFONIA E DE TRANSMISSORES DE TELEVISAO E 
RADIO - EXCETO TELEFONES 

339 
MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, 
INSTRUMENTOS DE PRECISAO E OPTICOS E EQUIPAMENTOS PARA 
AUTOMAÇAO INDUSTRIAL 

345 
RECONDICIONAMENTO OU RECUPERAÇAO DE MOTORES PARA VEICULOS 
AUTOMOTORES 

502 MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE VEICULOS AUTOMOTORES 

504 
COMÉRCIO, MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE MOTOCICLETAS, PARTES, 
PEÇAS E ACESSORIOS 

527 REPARAÇAO DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS 

  

 Embora não se possa afirmar categoricamente que alguns desses CNAEs representem 

exclusivamente serviços, resolveu-se incluí-los na análise por fazerem menção a algum tipo 

de serviço. Tome-se o caso do CNAE 283 como exemplo. Como se pode observar em sua 

descrição, ele inclui “serviços de tratamento de metais”, claramente um serviço, mas inclui 

também “forjaria, estamparia, metalurgia do pó”, para os quais não há clareza. Examinando a 

descrição do IBGE (2009), tem-se que “esse grupo compreende as atividades de forjaria 

realizadas para terceiros e a produção de grande variedade de produtos, cada qual pertencente 

a uma diferente classe de atividade”, porém não compreende “as operações de forjaria, 

estamparia e a realização de serviços e atividades metalúrgicas em geral realizadas como parte 

da fabricação de um determinado produto, que se incluem na classe correspondente à 

fabricação do produto”. Assim, preferiu-se contemplar esse grupo e similares na análise. 

 

 

5.6.1 Perspectiva da microrregião 

Das 63 micro-regiões administrativas do Estado de São Paulo somente Limeira, 
Piracicaba, Mogi Mirim, Campinas, Sorocaba, Jundiaí, São José dos Campos, Guarulhos, 
Mogi das Cruzes, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Jaú e Bragança Paulista 
apresentaram constância de aglomerados nos quatro anos analisados ( 

 



 

 

121 

121 

Quadro 28).   

Destaque para as atividades de Forjaria estamparia, metalurgia do pó e serviços de 

tratamento de metais (283) e Recondicionamento ou recuperação de motores para veículos 

(345) que apresentaram aglomeração nos quatro anos analisados. Com relação às 

microrregiões, destacam-se Limeira, Piracicaba, e Sorocaba que contemplam aglomerações 

nas duas atividades. 

 

 

Quadro 28 Aglomerações consolidadas - Forjaria, máquinas e equipamentos – Regiões 

283 288 299 318 329 339 345 502 504 527
1.        Limeira x x 2
2.        Piracicaba x x 2
3.        Mogi Mirim x 1
4.        Campinas x 1
5.        Sorocaba x x 2
6.        Jundiaí x 1
7.        São José dos Campos x 1
8.        Guarulhos x 1
9.        Mogi das Cruzes x 1
10.     São José do Rio Preto x 1
11.     Ribeirão Preto x 1
12.     Jaú x 1
13.     Bragança Paulista x 1

Total de Aglomerações 9 7 16

Microrregião
CNAE * Total de 

Aglomerações

* (283) Forjaria estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais; (288) Manutenção e reparação de tanques, caldeiras e reservatórios 
metálicos; (299)Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos industriais; (318) Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos; (329) Manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos de telefonia e radiotelefonia de transmissores de televisão e radio-exceto 
telefones); (339) Manutenção e reparação de equipamentos médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos e equipamentos para automação 
industrial; (345) Recondicionamento ou recuperação de motores para veículos;(502) Manutenção e reparação de veículos automotores; 
(504)Comércio, manutenção e reparação de motocicletas, partes, peças e acessórios; (527)Reparação de objetos pessoais e domésticos.

 

 

 

 

 

5.6.2 Perspectiva do município 

No processo de identificação de aglomerações a partir dos municípios (Quadro 29), 

foram identificadas 102 aglomerações no estado de São Paulo, distribuídas entre 68 

municípios paulistas. A atividade que se destacou pelo maior número de aglomerações foi a 

de CNAE 502 (Manutenção e reparação de veículos automotores), com 34 no total, seguida 

de perto pela atividade 283, com 29 aglomerações. 

 

Quadro 29 Aglomerações consolidadas - Forjaria, máquinas e equipamentos – 

Municípios 
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283 288 299 318 329 339 345 502 504 527 283 288 299 318 329 339 345 502 504 527
Sub-total de Aglomerações 14 0 0 0 0 0 6 17 5 6 48

1.        Araras x 1 35.     Marília x 1
2.        Araraquara x x 2 36.     Mogi Mirim x 1
3.        Araçatuba x 1 37.     Mirandópollis x 1
4.        Americana x x x 3 38.     Nova Odessa x 1
5.        Andradina x x 2 39.     Orlandia x 1
6.        Amparo x 1 40.     Osvaldo Cruz x 1
7.        Assis x 1 41.     Pereira Barreto x x 2
8.        Batatais x 1 42.     Presidente Prudente x 1
9.        Bebedouro x 1 43.     Piracicaba x x x 3
10.     Birigüi x 1 44.     Paulínia x 1
11.     Caieras x x 2 45.     Ribeirão Pires x 1
12.     Candido Mota x 1 46.     Ribeirão Preto x x 2
13.     Capao Bonito x 1 47.     Salto x x 2
14.     Carapicuiba x 1 48.     Santa Bárbara Doeste x 1
15.     Catanduva x 1 49.     Santa Cruz das Palmeiras x 1
16.     Campinas x x x 3 50.     Santos x x 2
17.     Diadema x 1 51.     Santo André x x x x 4
18.     Dracena x 1 52.     São Bernardo x x 2
19.     Ferraz de Vasconcelos x 1 53.     São Caetano do Sul x 1
20.     Guarulhos x 1 54.     São João da Boa Vista x x 2
21.     Guararapes x 1 55.     São José dos Campos x 1
22.     Igarapava x 1 56.     São José do Rio Preto x x x x 4
23.     Itatiba x x 2 57.     São Lourenço da Serra x 1
24.     Indaiatuba x x 2 58.     São Paulo x 1
25.     Itapira x 1 59.     São Vicente x 1
26.     Itaquaquecetuba x 1 60.     Santo Antonio de Posse x 1
27.     Itú x x 2 61.     Sertãozinho x 1
28.     Ituveraba x 1 62.     Sorocaba x x 2
29.     Jacareí x 1 63.     Sumaré x x 2
30.     Jundiaí x x x 3 64.     Suzano x 1
31.     Limeira x 1 65.     Tupã x 1
32.     Lençóis Paulista x 1 66.     Várzea Paulista x 1
33.     Lucelia x 1 67.     Valinhos x x x 3
34.     Mauá x x x 3 68.     Vinhedo x x x 3

Sub-total de Aglomerações 14 0 0 0 0 0 6 17 5 6 48 Total de Aglomerações 29 0 0 0 0 0 14 34 12 13 102

CNAE* Total de 
Aglomerações

* (283) Forjaria estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais; (345) Recondicionamento ou recuperação de motores para veículos; (502) Manutenção e reparação de veículos automotores; (504) Comércio, manutenção e 
reparação de motocicletas, partes, peças e acessórios; (527) Reparação de objetos pessoais e domésticos.

Município
CNAE* Total de 

Aglomerações
Município

 

 

 

 

5.6.3 Perspectivas conjuntas – Microrregião e Município 

A seguir são analisados as microrregiões e seus municípios para os únicos dois grupos 

de CNAEs que apresentaram aglomerações nos quatro anos em estudo. 

 

Atividade 283 - Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais 

No grupo 283 se destaca a microrregião de Campinas, com aglomeração na 

microrregião e em seis de seus municípios (Tabela 34). Em contra-partida, algumas 

microrregiões são consideradas aglomerações provavelmente por força do próprio município 

que dá nome à microrregião, como é o caso das microrregiões de Batatais, Guarulhos, Mogi-

Mirim, Piracicaba e São José dos Campos. 

No geral, 18 municípios de nove microrregiões apresentam características comuns de 

aglomeração, concentrados principalmente na região de Limeira, Piracicaba e Mogi-Mirim e 

na região de Mogi das Cruzes, Guarulhos, São José dos Campos. 

Ressalte-se que o município de Limeira hospeda uma aglomeração de atividades 

econômicas envolvidas com semijóias, incluindo-se prestadores de serviços como design, 

galvanoplastia e montagem de semijóias. 

 

Tabela 34 Forjaria, estamparia, metalurgia do pó, tratamento de metais 



 

 

123 

123 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Araras 1,426 0,062 1,649 0,142

Limeira 2,961 0,123 2,584 0,096

Batatais 2,902 0,169 3,68 0,151 Batatais Não

Campinas 1,784 0,093 1,703 0,049

Santa Barbara 3,897 0,191 3,468 0,091

Sumare 1,929 0,132 2,095 0,18

Vinhedo 1,223 0,168 1,697 0,107

Indaiatuba 5,376 0,218 3,758 0,08

Nova Odessa 4,379 0,177 3,732 0,139

Diadema 7,141 0,158 8,417 0,026

Mauá 7,011 0,119 4,722 0,051

Ribeirao Pires 1,908 0,119 2,711 0,096

Santo Andre 2,088 0,122 2,639 0,022

São Bernardo 1,276 0,12 1,591 0,073

Ferraz de Vascocellos 4,642 0,171 4,073 0,104

Itaquaquecetuba 9,61 0,215 5,43 0,178

Guarulhos 1,9 0,053 2,28 0,025 Guarulhos Sim 1,89 0,035 2,14 0,029

Jundiai 2,732 0,146 3,063 0,035

Varzea Paulista 13,498 0,202 12,907 0,052

Mogi mirim 1,294 1,159 2,158 0,064

Itapira 3,181 0,071 3,104 0,149

Piracicaba 2,961 0,261 2,791 0,062 Piracicaba Sim 2,13 0,256 2,06 0,062

São Jose dos Campos 1,84 0,079 1,78 0,065 São Jose dos Campos Sim 1,79 0,155 1,39 0,056

São Lourenço da Serra 4,451 0,316 2,392 0,192 Itapecirica da serra Não

Sertaozinho 2,396 0,039 2,422 0,131 Ribeirao preto Não

Sorocaba 2,57 0,087 2,62 0,063

Itu 3,016 0,129 3,044 0,105

Salto 4,701 0,164 4,838 0,102

0,094Sim

Sorocaba

Mogi mirim 1,26 0,087 1,42

0,042

0,021

0,025

Campinas Sim 1,79 0,039 1,8 0,022

Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

Sim 2,02 0,109 1,94 0,067

Sim 2,28 0,058 2,28

Sim 3,26 0,131 3,79

Sim 2,55 0,217 1,31

Não

Limeira

São Paulo

Mogi das Cruzes

Jundiai

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião

 

 

Atividade 345 - Recondicionamento ou recuperação de motores para veículos 

A análise conjunta de municípios e microrregiões (Tabela 35) mostra que apenas seis 

municípios de cinco microrregiões apresentam aglomeração simultaneamente nesses grupos 

de CNAEs. Explicações para a concentração dessa atividade nessas poucas microrregiões 

demandam novas investigações. 

Tabela 35 Recondicionamento ou recuperação de motores para veículos 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Araraquara 2,914 0,076 1,205 0,129 Araraquara Não

Americana 1,753 0,153 1,379 0,199 Campinas Não

Carapicuiba 2,514 0,139 2,057 0,287 Osasco Não

Catanduva 8,011 0,21 2,669 0,088 Catanduva Não

Dracena 15,047 0,239 6,001 0,112 Dracena Não

Marilia 2,542 0,51 1,978 0,27 Marilia Não

Mauá 4,341 0,747 2,562 0,144

Santo Andre 5,234 0,038 2,619 0,057

Piracicaba 3,909 0,057 2,283 0,094 Piracicaba Sim 2,94 0,053 1,76 0,074

Ribeirao Preto 2,444 0,273 1,891 0,065 Ribeirao Preto Sim 1,54 0,281 1,32 0,051

São Joao da Boa Vista 4,523 0,146 2,416 0,121 Franca Não
São Jose do Rio Preto 5,558 0,05 2,552 0,124 São Jose do Rio Preto Sim 3,6 0,038 1,75 0,109

Sorocaba 2,682 0,059 1,918 0,055 Sorocaba Sim 1,55 0,044 1,13 0,065

Suzano 2,41 0,055 2,246 0,212 Mogi das Cruzes Não

Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

São Paulo

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião

Não
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5.7 Assessoria, consultoria, ensaios e investigação 

Nesta seção serão apresentadas as atividades de prestação de serviços às empresas (CNAE 74), com 

exceção das atividades de informática e de pesquisa e desenvolvimento, pertencentes aos CNAEs 72 e 73 ( 

 
Quadro 30). Conforme o IBGE (2009),  

algumas das atividades cobertas nesta divisão são usualmente realizadas pelas unidades 

auxiliares (de apoio administrativo) das grandes empresas, enquanto outras são mais 

comumente exercidas por unidades independentes. A crescente terceirização de serviços antes 

realizados pela própria empresa tem sido o principal fator nas mudanças observadas na 

organização destas atividades. A maioria das atividades cobertas nesta divisão é desenvolvida 

para clientes empresariais ou institucionais, com exceção das atividades jurídicas (74.11), parte 

da seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra (74.50) e atividades fotográficas (74.91), 

que também são oferecidas às pessoas.   

 

 
Quadro 30 Assessoria, consultoria, ensaios e investigação 

 
Grupo 
CNAE 

Descrição do Grupo CNAE 

741 ATIVIDADES JURIDICAS, CONTABEIS E DE ASSESSORIA EMPRESARIAL 
742 SERV. DE ARQUIT. E ENGENHARIA E DE ASSESSO/TO TÉCNICO ESPECIAL. 
743 ENSAIOS DE MATERIAIS E DE PRODUTOS; ANALISE DE QUALIDADE 
744 PUBLICIDADE 
745 SELEÇAO, AGENCIAMENTO E LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA 
746 ATIVIDADES DE INVESTIGAÇAO, VIGILANCIA E SEGURANÇA 
747 ATIV. DE IMUNIZ., HIGIENIZ. E DE LIMPEZA EM PRÉDIOS/DOMICILIOS 
749 OUTRAS ATIV. DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS 

  

 

 

5.7.1 Perspectiva das Microrregiões 

No processo de identificação de aglomerações por microrregiões Quadro 31, foram 

identificadas 30 aglomerações no estado de São Paulo, distribuídas em 12 microrregiões. 

Dentre essas microrregiões, destacam-se Itapecerica da Serra, Osasco e São Paulo, que, 

juntas, possuem 16 aglomerações pertencentes a essa classificação. 

Já no que diz respeito às CNAEs, a atividade 745 – seleção, agenciamento e locação 

de mão-de-obra, foi a que apresentou o maior número de aglomerações no estado, seis no 

total, seguida da CNAE 747 – atividades de imunização, higienização e de limpeza em 

prédios e em domicílios, com cinco aglomerações. 
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Quadro 31 Aglomerações consolidadas - Assessoria, consultoria, ensaios e investigação – 

Regiões 

 

741 742 743 744 745 746 747 749
1.        Bragança Paulista X X 2
2.        Campinas X 1
3.        Guarulhos X 1
4.        Itapecerica da Serra X X X X X X 6
5.        Jundiaí X 1
6.        Moji das Cruzes X X X 3
7.        Osasco X X X X X 5
8.        Piedade X 1
9.        Santos X 1
10.     São Jose dos Campos X X X 3
11.     São Paulo X X X X X 5
12.     Sorocaba X 1

Total de aglomerações 1 4 3 3 6 4 5 4 30
* (741) atividades jurídicas, contábeis e de assessoria empresarial; (742) serviços de arquitetura e engenharia e de assessoramento técnico especializado; 
(743) ensaios de materiais e de produtos; análise de qualidade; (744) publicidade; (745) seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra; (746) atividades 
de investigação, vigilância e segurança; (747) atividades de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domicílios; (749) outras atividades de 
serviços prestados principalmente às empresas.

Microrregião
CNAE Total de 

aglomerações

 

 

 

 

5.7.2 Perspectiva dos Municípios  

No processo de identificação de aglomerações a partir dos municípios (Quadro 32), 

considerando-se as mesmas CNAEs utilizadas para as microrregiões, 99 aglomerações foram 

identificadas no estado de São Paulo, distribuídas entre 43 municípios paulistas. A atividade 

que se destacou pelo maior número de aglomerações foi a 749 - outras atividades de serviços 

prestados principalmente às empresas – com 26 no total, seguida pela atividade 745, com 21 

aglomerações. 

Dentre os municípios com o maior número de aglomerações, destacam-se Barueri – 

com sete aglomerações no total – Cotia, Poá e São Caetano do Sul, com seis aglomerações 

cada. Já Santana de Parnaíba e Embu possuem cinco aglomerações cada um. Em conjunto, 

estas sete cidades possuem 35 das 99 aglomerações identificadas neste processo. Em suma, 

sete das 43 cidades apontadas na Tabela 35 detêm em torno de 35% de todas as aglomerações, 

considerando-se todas as CNAEs agrupadas na atividade de “serviços prestados 

principalmente às empresas”. O alto índice de industrialização destas cidades pode explicar a 

presença destas atividades de prestação de serviços às empresas. 
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Quadro 32 Aglomerações consolidadas - Assessoria, consultoria, ensaios e investigação – 

Municípios 

741 742 743 744 745 746 747 749
1.        Barueri x x x x x x x 7
2.        Bebedouro x 1
3.        Boituva x 1
4.        Cajamar x x x x 4
5.        Campina do Monte Alegre x 1
6.        Carapicuíba x 1
7.        Corumbataí x 1
8.        Cotia x x x x x x 6
9.        Diadema x 1
10.     Embu x x x x x 5
11.     Ferraz de Vasconcelos x 1
12.     Guarulhos x 1
13.     Indaiatuba x x 2
14.     Itapevi x 1
15.     Itaquaquecetuba x 1
16.     Jardinópolis x x 2
17.     Jarinu x 1
18.     Jundiaí x 1
19.     Juquitiba x x x 3
20.     Monteiro Lobato x 1
21.     Morungaba x x x x 4
22.     Nazaré Paulista x 1
23.     Paulínia x 1
24.     Pilar do Sul x x 2
25.     Piracicaba x 1
26.     Pirapora do Bom Jesus x 1
27.     Poá x x x x x x 6
28.     Santa Isabel x 1
29.     Santa Maria da Serra x 1
30.     Santana de Parnaíba x x x x x 5
31.     Santo Andre x x x 3
32.     Santo Antonio de Posse x x x 3
33.     Santos x 1
34.     São Bernardo do Campo x 1
35.     São Caetano do Sul x x x x x x 6
36.     São Francisco x 1
37.     São Jose dos Campos x 1
38.     São Lourenço da Serra x x x x 4
39.     São Paulo x x x 3
40.     Sorocaba x 1
41.     Taboão da Serra x x x x 4
42.     Tremembé x x x 3
43.     Vargem Grande Paulista x x x 3

Total de aglomerações 4 10 7 6 21 10 15 26 99

* (741) atividades jurídicas, contábeis e de assessoria empresarial; (742) serviços de arquitetura e engenharia e de assessoramento técnico especializado; (743)
ensaios de materiais e de produtos; análise de qualidade; (744) publicidade; (745) seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra; (746) atividades de
investigação, vigilância e segurança; (747) atividades de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domicílios;

 (749) outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas.

Município
CNAE Total de 

aglomerações

 

 

 

5.7.3 Perspectivas conjuntas – Microrregião e Município 

Quando tomados em conjunto, os processos de identificação de aglomerações por 

município e microrregião proporcionam uma visão mais detalhada.  

 

Atividade 741 - Atividades jurídicas, contábeis e de assessoria empresarial 

Considerando-se a CNAE 741 (Atividades Jurídicas, Contábeis e de Assessoria 

Empresarial), por exemplo, tanto os municípios quanto a microrregião em que se 
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identificaram aglomerações possuem QLs médios, tanto para empregados quanto para 

estabelecimentos, não muito acima de 1, como se observa na Tabela 36. 

 

Tabela 36 Atividades jurídicas, contábeis e de assessoria 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Barueri 2,42 0,61 2,39 0,04 Osasco Não
Cotia 2,41 0,12 1,78 0,05 Itapecerica da Serra Não
São Caetano do Sul 1,82 0,17 1,28 0,02
São Paulo 1,54 0,02 1,52 0,01

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

1,45 0,01 1,44 0,01São Paulo Sim
 

 

No entanto, merece destaque a aglomeração identificada no município de Barueri, que 

apresentou uma razão entre o desvio padrão do QL de empregados e sua média, o CV, de 

0,607, indicando grande variabilidade do QL nos quatro anos considerados para a 

identificação de aglomerações. Isto pode ser resultado do grande desenvolvimento ao qual a 

cidade se submeteu nos últimos anos. 

 

 

Atividade 742 – Serviços de arquitetura e engenharia e de assessoramento técnico 

especializado 

Na atividade 742 os municípios em que aglomerações deste tipo de atividade foram 

identificadas possuem maior variabilidade de QLs, como se observa na Tabela 37. 

 

 

 

Tabela 37 Arquitetura e engenharia e de assessoramento técnico especializado 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Barueri 2,5 0,19 2,5 0,03
Santana de Parnaíba 3,95 0,26 3,84 0,02
Cotia 1,08 0,09 1,73 0,02
Embu 2,32 0,1 1,27 0,06
São Lourenço da Serra 7,31 0,05 3,29 0,35
Poá 3,76 0,39 1,69 0,04 Moji das Cruzes Não
São Caetano do Sul 3,17 0,13 1,09 0,02
São Paulo 1,34 0,07 1,52 0,02
São José dos Campos 2,36 0,78 1,44 0,06
Tremembé 1,61 0,27 2,62 0,08

Osasco Sim 1,61 0,22 2,11 0,02

0,06

São Paulo Sim 1,34 0,06 1,46 0,01

Itapecerica da Serra Sim 3,28

Sim 1,99 0,52

1,460,44

1,19 0,03

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

São José dos Campos
 

 

Merece destaque o município de São Lourenço da Serra, que apresenta um QL médio 

acima de sete. Em outras palavras, este município apresentou, ao longo dos quatro anos 
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considerados, um índice médio de especialização sete vezes maior que o mesmo índice 

encontrado para o estado de São Paulo, para a atividade 742. Entre os municípios que 

apresentaram maior variação do QL de empregados ao longo dos quatro anos, o CV, merece 

destaque São José dos Campos. 

Quanto às aglomerações por microrregião, não houve grande variabilidade entre os 

QLs médios, à exceção de São José dos Campos, que apresentou um CV superior a 0,50. A 

partir das observações por município e microrregião, isto sugere que o município de São José 

dos Campos possui um grande peso na variabilidade dos QLs de empregados da microrregião 

de mesmo nome. 

 

Atividade 743 – Ensaios de materiais e de produtos e análise de qualidade 

Analisando-se as aglomerações identificadas para a CNAE 743, o grande destaque são 

os elevados valores de QLs médios, tanto para empregados quanto para estabelecimentos, dos 

municípios de Indaiatuba, Paulínia, Tremembé e Santos (Tabela 38), indicando altíssima 

especialização destas cidades nesta atividade. No caso destes dois primeiros municípios o QL 

médio de empregados foi superior a 20. A partir dos CVs, pode-se observar que, em média, a 

variabilidade média dos QLs de estabelecimentos foi superior à dos QLs de empregados, para 

os quatro anos considerados. 

 

Tabela 38 Ensaios de materiais e de produtos e análise de qualidade 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Barueri 1,21 0,06 1,71 0,19 Osasco Não
Cotia 2,66 0,26 1,48 0,23 Itapecerica da Serra Não
Indaiatuba 23,46 0,02 5,06 0,17
Paulínia 21,09 0,06 9,08 0,2
Piracicaba 4,73 0,3 2,07 0,39 Piracicaba Não
Santos 8,11 0,18 5,13 0,23 Santos Não
Tremembé 11,08 0,08 8,28 0,42 São José dos Campos Sim 1,13 0,1 1,5 0,23

Campinas Sim 3 0,05 1,64 0,04

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

 

 

Assim como o município homônimo, a microrregião de Santos também foi destaque 

entre as aglomerações identificadas, apresentando QLs médios superiores às outras duas 

aglomerações identificadas para essa atividade: Campinas e São José dos Campos. 

 

Atividade 744 – Publicidade 

Dentre os seis municípios com aglomerações da atividade 744 (Tabela 39), Poá se 

apresentou como o grande destaque, com um QL médio de empregados superior a 15, seguido 
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de Barueri e Santana de Parnaíba. Quanto ao QL médio de estabelecimentos, o destaque sai de 

Poá e vai para Barueri e Santana de Parnaíba. 

 

Tabela 39 Publicidade 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Barueri 6,55 0,33 4,1 0,04
Santana de Parnaíba 5,27 0,06 6,99 0,08
Cotia 2 0,25 4,38 0,07
Juquitiba 2,05 0,25 2,25 0,11
Poá 15,47 0,28 1,61 0,04 Moji das Cruzes Não
São Paulo 1,68 0,04 1,39 0,01 São Paulo Sim 1,48 0,03 1,29 0,01

0,26 0,03

Itapecerica da Serra Sim 1,41 0,19 2,95
0,08

Osasco Sim 3,18

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

3,32

 

 

Quanto às microrregiões, Osasco merece maior destaque, com QLs médios de 

empregados e estabelecimento superiores a três. 

 

Atividade 745 – Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra 

No que diz respeito à CNAE 745 (Tabela 40), observa-se um elevado número de 

municípios e microrregiões caracterizados pela presença de aglomerações. 

Dentre os 21 municípios listados na Tabela 40, merecem destaques os municípios de 

Embu e de São Lourenço da Serra, pelo elevado QL médio de empregados. São Lourenço da 

Serra se distingue ainda mais dos municípios quando se observa o fato de que a variabilidade 

dos QLs de empregados (CV) ao longo dos quatro anos considerados foi muito alta, com 

valor próximo de 1. O município de Morungaba se destaca pelo elevado QL médio de 

estabelecimentos, com valor superior a 10.  

Tabela 40 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Barueri 4,08 0,14 2,47 0,09
Cajamar 2,21 0,18 6,35 0,25
Itapevi 3,25 0,37 2,11 0,24
Santana de Parnaíba 4,04 0,46 2,19 0,15
Bebedouro 1,78 0,34 2,25 0,08 Jaboticabal Não
Boituva 4,04 0,22 2,85 0,22 Tatuí Não
Cotia 2,15 0,19 1,97 0,06
Embu 9,71 0,24 6,38 0,19
São Lourenço da Serra 8,82 0,93 5,03 0,41
Taboão da Serra 1,87 0,16 1,43 0,24
Vargem Grande Paulista 2,11 0,24 1,27 0,14
Guarulhos 1,72 0,07 1,72 0,06 Guarulhos Sim 1,61 0,06 1,7 0,07
Indaiatuba 1,68 0,26 1,18 0,13 Campinas Não
Itaquaquecetuba 1,5 0,14 1,53 0,1
Poá 7,4 0,11 2,17 0,17
Jundiaí 2,01 0,16 1,47 0,07 Jundiaí Sim 1,58 0,14 1,32 0,05
Morungaba 3,6 0,29 10,24 0,1 Bragança Paulista Não
Santo Antônio de Posse 5,13 0,46 2,37 0,33 Moji-Mirim Não
Santo André 2,87 0,09 1,24 0,07
São Caetano do Sul 3,02 0,39 2,25 0,13
Sorocaba 1,4 0,21 1,51 0,05 Sorocaba Sim 1,16 0,08 1,13 0,02

Osasco Sim 2,66 0,06 1,9 0,11

0,1

Itapecerica da Serra Sim 4,04 0,32

Sim 2,69 0,13 1,61

Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

São Paulo Não

2,65 0,13

Moji das Cruzes

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
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A variabilidade dos QLs médios, tanto para empregados quanto para estabelecimentos, 

tende a ser menor para as microrregiões, em função do efeito da agregação dos dados. Ainda 

assim, merece destaque a microrregião de Itapecerica da Serra, que apresentou os maiores 

QLs médios e a maior variabilidade de QLs – os CVs – ao longo dos quatro anos, o que pode 

indicar o desenvolvimento desta atividade nesta microrregião, no período considerado. 

 

Atividade 746 - Atividades de investigação, vigilância e segurança 

Quanto às atividades de Investigação, Vigilância e Segurança (Tabela 41), os 

municípios de Pilar do Sul e São Francisco se destacam pelos elevados QLs médios de 

empregados, seguidos de Morungaba e Juquitiba. Quanto aos QLs médios, São Francisco 

volta a se destacar. A variabilidade dos QLs médios destes municípios que se destacaram, 

medida pelos CVs, não foi alta durante os quatro anos considerados, sugerindo que esta 

atividade econômica já está bem estabelecida nestas cidades. 

 

Tabela 41 Investigação, vigilância e segurança 

 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Cajamar 3,94 0,35 3,01 0,46 Osasco Não
Embu 2,02 0,34 1,85 0,14
Juquitiba 23,8 0,1 2,51 0,21
Taboão da Serra 2,1 0,29 2,74 0,16
Morungaba 24,67 0,14 8,84 0,34 Bragança Paulista Sim 6 0,14 1,4 0,15
Pilar do Sul 48,01 0,06 6,52 0,15 Piedade Sim 20,09 0,19 1,68 0,04
Poá 2,99 0,55 1,97 0,07 Moji das Cruzes Não
Santo André 1,2 0,13 1,19 0,07
São Caetano do Sul 10,22 0,46 2,53 0,14
São Francisco 74,79 0,12 17,47 0,3 Jales Não

2,46 0,13 1,94 0,08

São Paulo Sim 1,14 0,13 1,17 0,02

Itapecerica da Serra Sim

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

 

 

 

No que diz respeito às microrregiões, Piedade é o destaque isolado, com um QL médio 

de empregados superior a 20 e baixa variabilidade dos QLs ao longo dos quatro anos, apesar 

de apresentar um QL médio de estabelecimentos semelhante aos das demais microrregiões 

com aglomerações desta atividade econômica. Alto QL médio de empregados e baixo QL 

médio de estabelecimentos podem indicar que Piedade é caracterizada pela presença de 

grandes empresas compostas por um elevado número de empregados. 
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Atividade 747 – Atividades de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em 

domicílios  

Para as atividades da CNAE 747 (Tabela 42), Cajamar e Morungaba se destacam com 

altos QLs médios de empregados, seguidos de Santa Isabel, Poá e São Lourenço da Serra. 

Morungaba também se destaca pelo elevado QL médio de estabelecimentos. Quanto à 

variabilidade dos QLs médios, medida pelo CV, os maiores destaques foram os municípios de 

Jardinópolis, para o QL médio de empregados, e Pilar do Sul, para o QL médio de 

estabelecimentos, sugerindo o desenvolvimento desta atividade nesses municípios no período 

2002-2005. 

 

Tabela 42 imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domicílios 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Barueri 7,4 0,29 3,35 0,2
Cajamar 26,94 0,09 8,91 0,31
Santana de Parnaíba 2,92 0,06 2,36 0,15
Embu 8,06 0,25 5,89 0,23
São Lourenço da Serra 8,57 0,48 4,56 0,14
Taboão da Serra 3,1 0,36 3,74 0,02
Vargem Grande Paulista 3,46 0,3 3,86 0,34
Ferraz de Vasconcelos 2,75 0,33 1,79 0,15
Poá 8,97 0,15 2,56 0,18
Jardinópolis 3,03 0,59 2,67 0,21 Ribeirão Preto Não
Morungaba 13,57 0,05 17,19 0,09 Bragança Paulista Sim 3,85 0,28 1,25 0,18
Pilar do Sul 5,29 0,43 2,88 0,56 Piedade Não
Santa Isabel 9,69 0,03 1,38 0,12 Guarulhos Não
Santo Antônio de Posse 3,16 0,33 3,49 0,12 Moji-Mirim Não
São Caetano do Sul 7,02 0,05 2,21 0,13 São Paulo Não

Osasco Sim 6,53 0,17 2,2 0,14

Estável 
nos 4 
anos?

1,72 0,09

Itapecerica da Serra Sim 3,92 0,22

Moji das Cruzes Sim 2,65 0,17

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Empregados Estabelec.

3,25 0,1

 

 

Quanto às microrregiões, o destaque vai para Osasco, com os maiores QLs médios de 

empregados e estabelecimentos, conforme se observa na Tabela 42.  

 

Atividade 749 – Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas 

Para a CNAE 749, o elevado número de municípios caracterizados pela presença de 

aglomerações não confere grande variabilidade aos QLs médios de empregados e 

estabelecimentos, como se observa na Tabela 43. O maior destaque foi o município de Santa 

Maria da Serra, no que diz respeito ao QL médio de empregados. Os municípios de Campina 

do Monte Alegre e São Lourenço da Serra se destacam no que diz respeito ao QL médio de 

estabelecimentos. Santa Maria da Serra também se destaca pela grande variabilidade do QL 

de empregados ao longo dos quatro anos considerados, apontado pelo CV, o que sugere o 

desenvolvimento desta atividade “genérica” no município, neste período. 
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Tabela 43 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Barueri 2,67 0,02 2,1 0,06
Cajamar 1,6 0,27 1,34 0,1

Pirapora do Bom Jesus 7,62 0,22 1,7 0,12
Santana de Parnaíba 5,7 0,08 3,04 0,02

Campina do Monte Alegre 2,21 0,32 4,29 0,04 Itapetininga Não
Corumbataí 2,79 0,15 1,82 0,25 Rio Claro Não

Cotia 1,81 0,05 2,13 0,05
Embu 2,55 0,33 2,15 0,12

Juquitiba 4,73 0,09 1,92 0,08
São Lourenço da Serra 8,61 0,16 4,18 0,04

Taboão da Serra 2,8 0,43 1,21 0,08
Vargem Grande Paulista 2,73 0,42 1,96 0,08

Diadema 1,13 0,04 1,13 0,02
Santo André 1,24 0,04 1,52 0,01

São Bernardo do Campo 2,32 0,03 1,99 0,01
São Caetano do Sul 3,25 0,17 2,12 0,05

Jardinópolis 3,26 0,19 1,65 0,1 Ribeirão Preto Não
Jarinu 1,18 0,09 2,49 0,19

Morungaba 4,95 0,28 1,74 0,13
Nazaré Paulista 8,26 0,57 1,25 0,14

Monteiro Lobato 4,12 0,39 2,14 0,1 Campos do Jordão Não
Poá 4,37 0,13 1,86 0,08 Moji das Cruzes Sim 1,55 0,18 1,11 0,06

Santa Maria da Serra 9,46 0,53 2,67 0,15 Piracicaba Não
Santo Antonio de Posse 4,72 0,49 1,94 0,09 Moji-Mirim Não

Tremembé 6,27 0,36 2,8 0,05 São José dos Campos Não

Osasco Sim 2,24 0,03 1,84 0,01
Carapicuíba 1,5 0,2 1,2 0,02

Itapecerica da Serra Sim 2,65 1,91 0,05

São Paulo Sim 1,12 0,08 1,47 0,01

Não

0,21

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

Bragança Paulista

 

 

Quanto às microrregiões, não se pode dizer que há um destaque entre as aglomerações 

identificadas, pois todos os índices apresentam valores muito semelhantes ou próximos entre 

si. Talvez a microrregião de Itapecerica da Serra se diferencie um pouco das demais, mas não 

a ponto de se firmar em outro patamar, quando comparada com as demais aglomerações. 

 

 

5.8 Telecomunicações, hardware, software e processamento de dados 

Os Serviços Empresariais Intensivos em Conhecimento, internacionalmente 

conhecidos como KIBS, formam um grupo especial de serviços que se caracterizam pelo 

intenso grau de conhecimento (Quadro 33), prestado por uma mão-de-obra formada por 

especialistas extremamente capacitados, que tira das próprias relações com os seus clientes 

novos aprendizados. Como resultado desta interação gera novos conhecimentos e é 

considerado fundamental para o fomento do desenvolvimento, tanto das empresas em um 

nível micro, como das regiões em um nível macro (GUIMARÃES, 2009). 

Um ramo dos KIBS é composto por serviços que são conectados com a tecnologia e 

com a produção e a transferência de conhecimentos sobre novas tecnologias, os T-KIBS, 

(KIBS Tecnológicos). 
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Quadro 33 Telecomunicações, hardware, software e processamento de dados 

Grupo 
CNAE 

Descrição do Grupo CNAE 

642 TELECOMUNICAÇOES 
721 CONSULTORIA EM HARDWARE 
722 CONSULTORIA EM SOFTWARE 
723 PROCESSAMENTO DE DADOS 
724 ATIV. DE BCOS. DE DADOS E DISTRIB. ON-LINE DE CONTEUDO ELETRONICO 
725 MANUT. E REPARAÇAO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO E DE INFORMATICA 
729 OUTRAS ATIVIDADES DE INFORMATICA, NAO ESPECIFICADAS ANTER/TE 
731 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS FISICAS E NATURAIS 
732 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

  

 

5.8.1 Perspectiva das Microrregiões 

No estudo das aglomerações encontradas no período de 2002 a 2005 no estado de São 

Paulo, com base nos critérios definidores de aglomeração adotados para este estudo, percebe-

se que este grupo especial de serviços se encontra em poucas microrregiões.  

Dentre as 63 microrregiões do Estado de São Paulo, apenas dez apresentam 

aglomerações deste tipo de serviço em pelo menos um ano, o que equivale a 15,87% das 

microrregiões. Esse número demonstra que os KIBS de origem Tecnológica não apresentam 

tantas aglomerações dispersas pelas microrregiões, e, mais ainda, que tais serviços se 

aglomeram em poucas microrregiões e nelas vários dos grupos apresentam índices que 

possibilitam classificá-las como aglomerações. 

O Quadro 34 mostra a ocorrência de aglomerações consolidadas deste grupo especial 

de serviços, ao longo dos anos estudados, de acordo com os critérios de definição de 

aglomeração utilizados neste estudo. 

Quadro 34 Aglomerações consolidadas – Atividades T-KIBS – Regiões 

642 721 722 723 724 725 729 731 732
1. Jaboticabal x 1
2. Bauru x 1
3. Botucatu x 1
4. São Carlos x 1
5. Piracicaba 0
6. Campinas x 1
7. Osasco x x x x x 5
8. Itapecerica da Serra x x 2
9. São Paulo x x x x x 5
10. Moji das Cruzes x x 2

Total de Aglomerações 2 1 1 3 1 4 2 4 1 19

* (642) Telecomunicações; (721) Consultoria em Hardware; (722) Consultoria em Software; (723) Processamento de Dados; 
(724) Ativ. De Bcos de dados e Distrib. On-line de conteúdo eletrônico; (725) Manut. e Reparação de máquinas de escritório e de Informática
(729) Outras atividades de Informática, não específicadas ater/te; (731) Pesquisa e Desenvolvimento das Ciências Físicas e Naturais; 
(732) Pesquisa e Desenvolvimento das Ciências Sociais e Humanas;

Microrregião
CNAE Total de 

Aglomerações
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Várias microrregiões demonstraram ser classificadas como aglomerações em mais de 

um grupo dos serviços T-KIBS, com especial atenção para a microrregião de Osasco que foi 

classificada como aglomeração em seis dos nove grupos de atividades T-KIBS. 

Das nove atividades T-KIBS analisadas, duas estiveram presentes em quatro 

microrregiões, tendo sido esta a maior freqüência encontrada, ao passo que a menor 

freqüência encontrada ocorreu em quatro atividades que estiveram presentes em apenas uma 

microrregião. 

 

 

5.8.2 Perspectiva dos Municípios 

Quando se realiza a análise das aglomerações sob a perspectiva do município, 

identifica-se que em 589 dos 645 municípios paulistas não foi encontrado nenhum indicador 

de aglomeração das atividades T-KIBS, fato este que se deve tanto à inexistência da atividade 

como também ao fato de, apesar de se encontrar presente no município, não ter atendido aos 

critérios estabelecidos neste estudo, tanto em níveis absolutos (dimensão de quantidade de 

empregados e dimensão de número de estabelecimento concomitantemente acima da 

mediana) quanto em níveis relativos (QL acima de 1,0 tanto na dimensão de quantidade de 

empregados como na dimensão número de estabelecimentos, concomitantemente). 

Dos 56 municípios que em pelo menos um ano do horizonte temporal estudado 

atenderam aos critérios de definição de aglomeração adotados por este estudo, 40 não tiveram 

os critérios atendidos por todo o universo temporal estudado, o que resultou em apenas 16 

municípios que em pelo menos um grupo de atividades T-KIBS apresentaram indicadores 

consistentes de aglomeração em todos os quatro anos estudados. 

O  

 

 

 

 

 

Quadro 35 apresenta os municípios que foram classificados como aglomerações, de 

acordo com os critérios de definição de aglomerações adotados, em todo o horizonte temporal 

estudado em pelo menos um grupo de atividade T-KIBS. 
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Quadro 35 Aglomerações consolidadas – Atividades T-KIBS – Municípios 

642 721 722 723 724 725 729 731 732
1. Barueri x x x x x x 6
2. Santana de Parnaíba x x x x x x 6
3. Poá x x x x x 5
4. São Paulo x x x x x 5
5.São Caetano do Sul x x x x 4
6.São Bernardo do Campo x x x 3
7.Campinas x x 2
8.Cotia x x 2
9.Botucatu x 1
10.Carapicuíba x 1
11. Paraibuna x 1
12. Piracicaba x 1
13. Santa Maria da Serra x 1
14. Santo André x 1
15. São Carlos x 1
16 São Lourenço da Serra x 1

Total de Aglomerações 3 6 4 7 2 8 6 3 2 41

* (642) Telecomunicações; (721) Consultoria em Hardware; (722) Consultoria em Software; (723) Processamento de Dados; 
(724) Ativ. De Bcos de dados e Distrib. On-line de conteúdo eletrônico; (725) Manut. e Reparação de máquinas de escritório e de Informática
(729) Outras atividades de Informática, não específicadas ater/te; (731) Pesquisa e Desenvolvimento das Ciências Físicas e Naturais; 
(732) Pesquisa e Desenvolvimento das Ciências Sociais e Humanas;

Município
CNAE Total de 

Aglomerações

 

 

 

5.8.3 Perspectivas conjuntas – Microrregião e Município 

Buscando complementar a análise das aglomerações, tendo realizado as análises com 

base na perspectiva das microrregiões e na perspectiva dos municípios, uma forma adicional 

de análise consiste na combinação das duas perspectivas para se verificar o nível de influência 

dos municípios nos padrões de aglomeração das microrregiões. 

 

Atividade 642 – Telecomunicações 

Este grupo de atividades engloba as atividades de transmissão de sons e imagens, 

dados ou outras informações via cabo, broadcasting, microondas ou satélites, tais como: 

Serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC, Serviços de Redes de Transporte de 

Telecomunicações – SRTT e telex telefonia móvel celular, Serviço Móvel Especializado - 

SME (trunking), pager, radiochamadas e serviços móveis pessoais, marítimos e aeronáuticos 

as atividades de operação de satélite, serviços de rastreamento por satélites, telemetria e 

estações de radar transmissão e retransmissão (transporte) de programas de rádio e televisão 

(aberta e por assinatura), as atividades de manutenção operacional das redes de 
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telecomunicações; os provedores de acesso à Internet e correio eletrônico; o serviço telefônico 

público e os postos telefônicos. 

Dos 645 municípios do Estado de São Paulo, apenas nove municípios apresentaram 

aglomerações, de acordo com os critérios estabelecidos, sendo que apenas três municípios 

foram considerados aglomerações em todos os quatro anos pesquisados.   

Das 63 microrregiões, apenas três foram consideradas como aglomerações, sendo que 

nas outras 60 microrregiões em nenhum ano do horizonte temporal estudado configurou-se 

uma aglomeração. As microrregiões que apresentaram aglomerações foram São Paulo, 

Osasco e Campinas, o que sinaliza a aglomeração desta atividade concentrada nas 

proximidades da Capital e de grandes centros urbanos. Interessante notar que este grupo de 

atividades apresentou uma estabilidade na caracterização de aglomerados, uma vez que 

apenas uma microrregião não se caracterizou com uma aglomeração nos quatro anos, porém o 

foi em três anos. A Tabela 44 resume as microrregiões que apresentaram aglomerações em 

pelo menos um ano do período estudado. 

Quando se analisa o grupo de atividades pela perspectiva conjunta, observamos que 

apenas três municípios, de microrregiões diferentes apresentaram aglomerações nos quatro 

anos estudados, mas que em um dos municípios, no caso Barueri, a microrregião não 

acompanhou o resultado do município.  

 

Tabela 44 Telecomunicações 

 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Campinas 2,86 0,03 1,60 0,06 Campinas Sim 1,47 0,02 1,07 0,06
Barueri 2,82 0,38 3,90 0,16 Osasco Não
São Paulo 1,86 0,05 1,40 0,05 São Paulo Sim 1,69 0,03 1,33 0,04

Estável 
nos 4 
anos?

Empregado Estabelec.
Município

Empregado Estabelec.
Microrregião

 

 

 

Os resultados sugerem então que no primeiro caso – o das cidades de Campinas e São 

Paulo – a força das aglomerações nos municípios impactou de maneira forte a existência de 

aglomerações nas respectivas microrregiões, o que não aconteceu no segundo caso, em que os 

resultados da cidade de Barueri, apesar de apresentar aglomerações nos quatro anos 

estudados, não foram suficientemente fortes  para que a microrregião a que pertence também 

apresentasse o mesmo resultado. 
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Atividade 721 – Consultoria em hardware 

Este grupo de atividades compreende a consultoria ou assessoria em tipos e 

configurações de hardware (equipamentos de informática), assim como nos softwares 

correspondentes e suas aplicações; a análise das necessidades e problemas dos usuários e 

assessoramento quanto a possíveis soluções sobre questões de hardware; e o desenvolvimento 

de projetos para instalações de redes. 

Apresentou aglomerações em apenas 15 dos 645 municípios em pelo menos um ano 

do horizonte temporal, o que corresponde somente a 2,33% dos municípios o que mostra que 

na grande maioria dos municípios do Estado de São Paulo, no intervalo de tempo estudado, 

não houve a presença de aglomerações deste grupo de serviço, o que mostra que não é tão 

disperso geograficamente.  

Quando a análise é feita com base na dimensão das microrregiões, apenas três 

(Osasco, Itapecerica da Serra e Mogi das Cruzes) apresentaram aglomerações em pelo menos 

um ano do horizonte temporal estudado e o mais marcante é que apenas uma microrregião 

(Osasco) foi caracterizada como aglomeração em todos os quatro anos estudados. 

Quando se analisa o grupo de atividades pela perspectiva conjunta (Tabela 45), 

observamos que são seis os municípios, pertencentes a quatro microrregiões diferentes, que 

apresentaram aglomerações nos quatro anos estudados, mas que somente a microrregião de 

Osasco apresentou indicadores de aglomeração, o que sugere que a força das aglomerações 

existentes nos municípios de Cotia, Poá, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, não 

foi suficiente para que seus resultados também se replicassem na dimensão das microrregiões.   

 

Tabela 45 Consultoria em hardware 

 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Cotia 3,20 0,28 3,97 0,06 Itapecerica da Serra Não
Poá 3,41 0,16 26,61 0,02 Moji das Cruzes Não
Barueri 6,07 0,04 2,86 0,07
Santana de Parnaíba 8,23 0,31 8,50 0,02
São Bernardo do Campo 2,45 0,13 1,52 0,03
São Caetano do Sul 9,10 0,15 2,55 0,02

Sim

Não

Empregado Estabelec.

3,50 0,06 4,62 0,02

Município

São Paulo

Estável 
nos 4 
anos?

Empregado Estabelec.
Microrregião

Osasco
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Os resultados sugerem que a força das aglomerações nos municípios não impactou de 

maneira significante a existência de aglomerações nas respectivas microrregiões, o que 

somente aconteceu no segundo caso, em que os resultados das cidades de Barueri e Santana 

de Parnaíba, foram suficientemente fortes para que a microrregião a que eles pertencem 

também apresentasse o mesmo resultado. 

 

 

Atividade 722 – Consultoria em software 

Quando se analisa o grupo de atividades de Consultoria em Software pela perspectiva 

conjunta (Tabela 46), observamos que são quatro os municípios, pertencentes a três 

microrregiões diferentes, e que o resultado alcançado por estes municípios se replicou em 

apenas uma microrregião, que foi justamente a que apresentou dois municípios com 

indicadores de aglomeração nos quatro anos. 

 

Tabela 46 Consultoria em software 

 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Poa 11,81 1,02 24,74 0,08 Moji das Cruzes Não
Barueri 4,67 0,17 2,14 0,27
Santana de Parnaíba 5,26 0,84 17,67 0,18
São Caetano do Sul 2,59 0,37 2,86 0,38 São Paulo Não

Empregado Estabelec.

2,50 0,31 6,57 0,04

Estável 
nos 4 
anos?

Município
Empregado

Osasco Sim

Estabelec.
Microrregião

 

 

Os resultados mostram que os indicadores de aglomeração dos municípios de São 

Caetano do Sul e de Poá não foram fortes o suficiente para impactar os indicadores de 

aglomeração em suas respectivas microrregiões. 

 

Atividade 723 – Processamento de dados 

O grupo de atividades de Processamento de Dados (Tabela 47) apresentou sete 

municípios com indicadores de aglomeração nos quatro anos estudados, sendo que estes sete 

municípios pertencem a cinco microrregiões, das quais apenas duas foram classificadas como 

aglomeração. 

Tabela 47 Processamento de dados 
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QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

- Itapecerica da Serra Sim 2,64 0,07 2,16 0,08
Poá 5,76 0,23 13,73 0,27 Moji das Cruzes Sim 1,70 0,21 6,07 0,25
Barueri 3,83 0,17 1,77 0,10
Carapicuiba 1,73 0,34 1,43 0,18
Santana de Parnaíba 7,04 0,16 5,01 0,07
Paraibuna 7,21 0,30 1,58 0,08 Paraibuna/Paraitinga Não
Santa Maria da Serra 9,69 0,26 2,05 0,39 Piracicaba Não
Santo André 1,16 0,10 1,66 0,04 São Paulo Não

Empregado Estabelec.

2,80 0,12 2,52 0,03

Empregado Estabelec.
Microrregião

SimOsasco

Estável 
nos 4 
anos?

Município

 

Apesar dos municípios de Paraibuna, Santa Maria da Serra e Santo André terem sido 

classificados como aglomerações em todos os quatro anos estudados, tal fato não foi 

suficiente para que as microrregiões a que eles pertencem pudessem ter sido classificadas 

como aglomerações. 

Isto somente aconteceu com o município de Poá, que teve a microrregião a que 

pertence também classificada como aglomeração em todos os quatro anos e aos municípios de 

Barueri, Carapicuíba e Santana de Parnaíba, todos pertencentes à microrregião de Osasco, que 

também foi considerada como aglomeração, de acordo com os critérios de aglomeração 

definidos neste estudo, nos quatro anos do período estudado. 

Interessante foi a classificação da microrregião de Itapecerica da Serra como 

aglomeração nos quatro anos estudados, sendo que nenhum de seus municípios tenha sido 

classificado como tal em todos os anos do período estudado. 

O que aconteceu é que alguns municípios apresentaram aglomerações em um único 

ano (Cotia, por exemplo) e outros municípios da mesma microrregião foram classificados 

como aglomeração nos demais anos (Itapecerica da Serra, por exemplo), e isto impactou a 

microrregião, que então foi classificada como aglomeração nos quatro anos. 

 

Atividade 724 – Bancos de dados e distribuição on-line de conteúdo eletrônico 

Este grupo engloba as atividades de criação de bancos de dados - reunião de dados 

procedentes de uma ou mais fontes; o armazenamento de dados; o acesso, de clientes ou do 

público em geral, a bancos de dados organizados para consulta ou exploração através de 

servidores; a edição on-line de bancos de dados; a edição on-line de cadastros e malas diretas; 

outras edições on-line, inclusive livros eletrônicos. As atividades de distribuição on-line, nesta 

classe, referem-se a unidades ligadas exclusivamente à distribuição de conteúdo on-line, e não 

às unidades onde a edição on-line é feita adicionalmente às formas tradicionais de edição; os 

portais de busca da Internet; as páginas (sites) de busca, de jogos e de entretenimentos, na 

Internet. 
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Pelo caráter remoto deste tipo de prestação de serviços, foram poucos os municípios 

que apresentaram aglomerações em pelo menos um dos anos estudados e todos eles se 

localizam na capital ou em cidades de seu entorno. Apenas cinco dos 645 municípios 

apresentaram aglomerações em pelo menos um dos anos, sendo que apenas dois foram 

classificados como aglomerações nos quatro anos estudados, o que representa menos de 1% 

do total de municípios. 

Quando a análise se baseia na unidade das microrregiões, o mesmo acontece, sendo 

que apenas duas das 63 microrregiões foram classificadas como aglomerações no horizonte 

temporal estudado, sendo que uma (São Paulo) foi classificada assim nos quatro anos e a 

microrregião de Osasco, limítrofe à microrregião de São Paulo, assim foi classificada em três 

dos quatro anos. Os dados então sugerem que a localização destas aglomerações está próxima 

das capitais e dos grandes centros, onde a infra-estrutura é mais desenvolvida, garantido a 

possibilidade da prestação deste tipo de serviço. 

Quando se analisa o grupo de atividades de Banco de Dados e Distribuição On-Line 

de Conteúdo Eletrônico pela perspectiva conjunta (Tabela 48), observamos que apenas dois 

municípios, de microrregiões diferentes, apresentaram aglomerações nos quatro anos 

estudados, mas que apenas em um dos municípios (São Paulo) a microrregião acompanhou o 

resultado do município.  

 

Tabela 48 Bancos de dados e distribuição on-line de conteúdo eletrônico 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Santana de Parnaíba 5,12 0,79 7,39 0,11 Osasco Não
São Paulo 2,24 0,01 1,31 0,05 São Paulo Sim 1,95 0,01 1,30 0,05

Empregado Estabelec.Estável 
nos 4 
anos?

Município
Empregado Estabelec.

Microrregião

 

 

Os resultados sugerem que neste caso de São Paulo a força das aglomerações no 

município impactou de maneira decisiva a existência de aglomeração na respectiva 

microrregião, o que não aconteceu com a microrregião de Osasco, em que os resultados da 

cidade de Santana de Parnaíba, apesar de apresentar aglomerações nos quatro anos estudados, 

não foram suficientemente fortes para que a microrregião a que pertence também apresentasse 

o mesmo resultado. 

 

Atividade 725 – Manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática 
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Este grupo é composto pelas atividades de manutenção e reparação de: computadores 

e seus equipamentos periféricos, máquinas de escrever, manuais e elétricas máquinas de 

fotocópia máquinas de calcular eletrônicas, manuais ou de mesa caixas registradoras 

equipamentos emissores de cupom fiscal. 

Foi o segundo grupo em número de municípios que apresentaram aglomerações, 

considerando-se apenas as atividades T-KIBS, tendo apresentado aglomerações em 21 

municípios em pelo menos um dos anos do horizonte temporal estudado, o que representa 

3,26% do total de municípios.   

Da mesma forma que o de atividades de Processamento de Dados, apesar de uma 

presença de aglomerações em um número maior de municípios, o mesmo não se refletiu na 

análise das aglomerações nas microrregiões, que igualmente ao grupo de Processamento de 

Dados apresentou apenas quatro microrregiões com aglomerações. Isto é, apesar de um 

número maior de municípios, eles se encontrarem nas mesmas microrregiões. 

Um dado que vale destacar, é que para este grupo de atividades todas as microrregiões 

se mantiveram como aglomerações em todos os quatro anos do horizonte temporal estudado, 

sugerindo ser este o grupo com maior estabilidade de presença de aglomerações de todas as 

atividades T-KIBS. 

Quando se analisa o grupo de atividades de Manutenção e Reparação de Máquinas de 

Escritório e de Informática, pela perspectiva conjunta das microrregiões e dos municípios 

(Tabela 49), observamos que são oito os municípios, pertencentes a quatro microrregiões 

diferentes, e que os resultados alcançados por estes municípios se replicaram em todas as suas 

respectivas microrregiões, o que indica que os resultados encontrados nos municípios foram 

fortes o bastante para que o mesmo acontecesse nas microrregiões. 

 

 

Tabela 49 Manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática 

 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Cotia 5,36 1,22 2,08 0,11
São Lourenço da Serra 13,42 0,28 2,25 0,12
Poá 11,36 0,38 6,71 0,10 Moji das Cruzes Sim 2,98 0,44 3,04 0,09
Barueri 5,13 0,45 1,97 0,08
Santana de Parnaíba 6,75 0,16 4,16 0,17
São Bernardo do Campo 1,94 0,24 1,79 0,08
São Caetano do Sul 3,13 0,18 2,71 0,09
São Paulo 1,24 0,09 1,50 0,01

Sim

Município
Empregado Estabelec.

Microrregião

Sim

Estável 
nos 4 
anos?

Itapecerica da Serra

Osasco

São Paulo

Sim

Empregado Estabelec.

2,54 0,78 2,03 0,05

3,00 0,26 2,18 0,06

1,32 0,06 1,55 0,01
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Atividade 729 – Outras atividades de informática, não especificadas anteriormente 

Este grupo residual engloba as demais atividades ligadas à Tecnologia da Informação, 

entre elas a recuperação de panes informáticas, o serviço de instalação de software 

(programas de informática) e outras atividades de informática não especificadas 

anteriormente. 

Os dados pesquisados apontaram que 15 dos 645 municípios foram classificados como 

aglomerações em pelo menos um dos quatro anos pesquisados, o que corresponde a apenas 

2,33% do total de municípios do estado de São Paulo. 

Realizando-se a análise das aglomerações deste grupo de atividades nas microrregiões, 

percebe-se que apenas três microrregiões apresentaram aglomerações em pelo menos um dos 

anos. Destas três, duas (Osasco e São Paulo) foram classificadas como aglomerações em 

todos os quatro anos e a outra (Mogi das Cruzes) em apenas dois anos. O que chama a atenção 

é que, nos últimos dois anos do período estudado, a microrregião de Mogi das Cruzes não 

apresentou mais números que a classificassem como aglomeração, com base nos critérios 

utilizados por este estudo, o que pode sugerir um “desmonte” da aglomeração que existia 

anteriormente. 

Quando se analisa o grupo de Outras Atividades de Informática pela perspectiva 

conjunta (Tabela 50), observamos que são seis os municípios, pertencentes a três 

microrregiões diferentes, e que os resultados alcançados por estes municípios não se 

replicaram em apenas uma microrregião, que foi justamente a região de Poá, o que sugere que 

o “desmonte” da aglomeração no município de Poá pode ter se replicado em sua microrregião, 

ao passo que as outras duas microrregiões que apresentaram aglomerações nos quatro anos 

foram aquelas em que mais de um município que as compõe apresentaram indicadores de 

aglomeração nos quatro anos. 

Tabela 50 Outras atividades de informática, não especificadas anteriormente 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Poa 3,18 0,35 12,11 0,32 Moji das Cruzes Não
Barueri 4,48 0,21 3,21 0,04
Santana de Parnaíba 4,66 0,44 6,40 0,12
São Bernardo do Campo 1,78 0,13 2,16 0,06
São Caetano do Sul 2,06 0,19 2,50 0,06
São Paulo 1,61 0,06 1,22 0,08

Município
Empregado Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregado Estabelec.

São Paulo Sim

Osasco Sim 2,50 0,18 3,46 0,06

1,58 0,03 1,29 0,08
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Atividade 731 – Pesquisa e desenvolvimento das ciências físicas e naturais 

Este grupo engloba as atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas no âmbito 

das ciências da vida: medicina, biologia, bioquímica, farmácia, agronomia e relacionadas; e 

também as atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas no âmbito das ciências físicas 

e de engenharia: matemática, física, astronomia, química, geociências e conexas. 

Dos 645 municípios do Estado de São Paulo, apenas 12, ou seja, apenas menos de 2% 

foram classificados como aglomerações em pelo menos um dos anos estudados, sendo que a 

Capital do Estado – São Paulo – não atendeu em nenhum ano aos critérios aqui definidos para 

classificação de aglomerações (Tabela 51). 

Analisado pela perspectiva conjunta, apresentou um resultado sui generis, pois  apenas 

três municípios foram classificados como aglomerações ao passo que foram quatro as 

microrregiões diferentes apresentaram aglomerações nos quatro anos estudados. 

 

Tabela 51 Pesquisa e desenvolvimento das ciências físicas e naturais 

 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Campinas 14,41 0,17 3,75 0,06 Campinas Sim 7,55 0,15 2,21 0,12
- Osasco Sim 1,36 0,24 1,33 0,14

Piracicaba 3,82 0,03 4,41 0,33 Piracicaba Sim 2,60 0,02 3,20 0,27
Sao Carlos 12,99 0,06 6,32 0,20 São Carlos Sim 10,16 0,05 4,55 0,20

Empregado Estabelec.Estável 
nos 4 
anos?

Município
Empregado Estabelec.

Microrregião

 

 

Além das microrregiões de Campinas, Piracicaba e São Carlos, cujos municípios 

também apresentaram aglomerações, a microrregião de Osasco também foi classificada como 

aglomeração nos quatro anos estudados, apesar de nenhum município pertencente a esta 

microrregião ter sido considerado aglomeração em todos os anos do horizonte temporal 

estudado, o que indica que a aglomeração da microrregião se deve mais à forte presença desta 

atividade nos vários municípios componentes da microrregião e não apenas a força de apenas 

um dos municípios. 

 

Atividade 732 – Pesquisa e desenvolvimento das ciências sociais e humanas 

 Este grupo concentra as atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas no 

âmbito das ciências sociais e humanas (áreas de economia, psicologia, direito, sociologia, 

lingüística, artes, arqueologia, etc. (IBGE 2009). 
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Apesar dos municípios de Botucatu e São Paulo terem sido classificados como 

aglomerações, apenas a microrregião de São Paulo também o foi (Tabela 52). Apesar do 

município de Botucatu ter sido classificado como aglomeração pelos quatro anos estudados, 

tal resultado não foi suficiente para que o mesmo acontecesse com sua microrregião. 

 

Tabela 52 Pesquisa e desenvolvimento das ciências sociais e humanas 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Botucatu 2,05 0,29 2,83 0,26 Botucatu Não

São Paulo 2,13 0,09 1,95 0,03 São Paulo Sim 1,82 0,09 1,77 0,02

Empregado Estabelec.Estável 
nos 4 
anos?

Município
Empregado Estabelec.

Microrregião

 

 

 

 

5.9 Transportes 

Nesta seção serão apresentadas as atividades ligadas a transportes, representadas por 

transporte, propriamente, e armazenagem e movimentação de cargas e correios e outras 

atividades de entregas. O Quadro 36 retrata os grupos de CNAEs tratados nesta seção. 

 

Quadro 36 Transportes 

Grupo 
CNAE 

Descrição do Grupo CNAE 

601 TRANSPORTE FERROVIARIO INTERURBANO 

602 OUTROS TRANSPORTES TERRESTRES 

603 TRANSPORTE DUTOVIARIO 

611 TRANSPORTE MARITIMO DE CABOTAGEM E LONGO CURSO 

612 OUTROS TRANSPORTES AQUAVIARIOS 

621 TRANSPORTE AÉREO, REGULAR 

622 TRANSPORTE AÉREO, NAO-REGULAR 

623 TRANSPORTE ESPACIAL 

631 MOVIMENTAÇAO E ARMAZENAMENTO DE CARGAS 

632 ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES 

633 ATIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAGEM E ORGANIZADORES DE VIAGEM 

634 ATIVIDADES RELACIONADAS À ORGANIZAÇAO DO TRANSPORTE DE CARGAS 

641 CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA 

  

 

5.9.1 Perspectiva da microrregião 
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Conforme demonstrado no Quadro 37, das 63 microrregiões do estado de São Paulo, 

foram identificadas aglomerações em serviços de transporte e logística em apenas 12 delas, ou 

19%, com um total de 28 aglomerações neste tipo de serviço. A relativa concentração de 

atividades no município de São Paulo bem como nas microrregiões fronteiriças, como 

Guarulhos, Santos e Osasco, que somadas à microrregião de São Paulo, correspondem a 64% 

de todas as aglomerações do Estado, indica certa concentração de atividades de transportes e 

logística ao redor e em função da Capital do Estado e como decorrência do acesso facilitado a 

algumas rodovias que escoam a produção (Via Anhanguera, Rodovia dos Bandeirantes, 

Rodovia Raposo Tavares, Rodovia Castelo Branco), já interligadas pelo Rodoanel Mário 

Covas. Se considerarmos o eixo São Paulo – Campinas, incluindo a microrregião de Jundiaí, 

teremos 82% das aglomerações nesta região. Desta forma, apenas sete microrregiões 

respondem por 82% de todas as aglomerações identificadas no Estado.  

 

Quadro 37 Aglomerações consolidadas – Transportes – Regiões 

601 602 603 611 612 621 622 623 631 632 633 634 641
1.Campinas x x x 3
2.Caraguatatuba x 1
3.Franco da Rocha x 1
4.Guarulhos x x x x 4
5.Jaú x 1
6.Jundiaí x x 2
7.Osasco x x x 3
8.Pirassununga x 1
9.Presidente Prudente x 1
10.Ribeirão Preto x 1
11.Santos x x x x x 5
12.São Paulo x x x x x 5

282 1 4 22 2 0 3

Município
Total de 

Aglomerações

Total de Aglomerações

CNAE

1 7 1 0 3
 

 

 

 

 

5.9.2 Perspectiva do município  

O Quadro 38 indica que dos 645 municípios do Estado de São Paulo, 63 deles 

apresentaram algum tipo de aglomeração de serviços de transportes e logística, representando 

10% do total. Foram identificadas 87 aglomerações, sendo que os municípios de Campinas e 

São Paulo são os que concentram a maior parte de atividades, com cinco CNAEs cada. Isso 

demonstra que apesar de forte concentração em termos de microrregião, existe uma grande 

dispersão em termos de municípios, onde muitos deles não possuem força econômica 

suficiente para que estas atividades alavanquem toda a microrregião a que os municípios 

fazem parte. 
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Das 87 aglomerações, 46 delas (53%) encontram-se na situação descrita, ou seja, 

foram identificadas em municípios paulistas, porém as microrregiões a que pertencem estes 

municípios não são caracterizadas como locais de ocorrência de aglomerações nos respectivos 

serviços. As maiores ocorrências deste fenômeno encontram-se nos CNAEs 602 (Outros 

transportes terrestres) e 631 (Movimentação e armazenamento de cargas), onde, 

respectivamente, 26 aglomerações (63%) e 12 aglomerações (75%) não tiveram 

correspondência com as microrregiões destes municípios. 

 

Quadro 38 Aglomerações consolidadas - Transportes – Municípios 

 
601 602 603 611 612 621 622 623 631 632 633 634 641

1. Campinas x x x x x 5

2. Barra bonita x x 2

3. Barrinha x 1

4. Barueri x x 2

5. Bauru x 1

6. Boa Esperança do Sul x 1

7. Brotas x 1

8. Carapicuiba x 1

9. Cerquilho x 1

10. Cosmópolis x 1

11. Cravinhos x 1

12. Cubatão x x 2

13. Dois Córregos x 1

14. Espírito Santo do Pinhal x 1

15. Frando da Rocha x 1

16. Guaíra x 1

17. Guarujá x 1

18. Guarulhos x x x x x 5

19. Igaraçu do Tietê x 1

20. Igarapava x 1

21. Itapeva x 1

22. Itapevi x 1

23. Itapui x 1

24. Itararé x 1

25. Itatinga x x 2

26. Jacareí x 1

27. Jacupiranga x 1

28. Jandira x 1

29. Jardinópolis x 1

30. Jundiaí x 1

31. Leme x 1

32. Limeira x 1

33. Louveira x 1

34. Luis Antonio x 1

35. Mairiporã x 1

36. Mineiros do Tietê x 1

37. Mirandópolis x 1

38. Mogi Guaçu x 1

39. Orlandia x 1

40. Osasco x x 2

41. Palmital x 1

42. Paulínia x x 2

43. Pontal x 1

44. Porto Ferreira x 1

45. Ribeirão Bonito x 1

46. Ribeirão Pires x 1

47. Roseira x 1

48. Santa Cruz das Palmeiras x 1

49. Santo André x 1

50. Santos x x x x 4

51. São Bernardo do Campo x 1

52. São Caetano do Sul x 1

53. São Paulo x x x x x x 6

54. São Sebastião x x 2

55. Sumaré x x 2

56. Suzano x 1

57. Tabapuã x 1

58. Taquarituba x 1

59. Torrinha x 1

60. Valinhos x 1

61. Valparaízo x 1

62. Vinhedo x 1

63. Votuproganga x 1

(601) Transporte ferroviário interurbano; (602) Outros transportes terrestres; (603) Transporte dutoviário; (611) Transporte marítimo de cabotagem e longo curso;  (612) Outros transportes aquaviários; (621) Transporte aéreo regular; (622) 
Transporte aéreo não regular; (623) Transporte espacial; (631) Movimentação e armazenamento de cargas; (632) Atividades auxiliares dos transportes;  (633) Atividades de agências de viagens e organizadoras de eventos; (634) Atividades 
relacionadas à organização do transporte de cargas; (641) Correios e outras atividades de entrega.

3 4 5 872 0 16 6

Município
CNAE Total de 

Aglomerações

Total de Aglomerações 1 41 2 1 4 2
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5.9.3 Perspectivas conjuntas – Microrregião e Município 

A seguir é apresenta a análise conjunta das microrregiões e seus municípios.  

 

 

Atividade 601 - Transporte ferroviário interurbano 

A microrregião de Campinas, como centro de entroncamento ferroviário do Estado de 

São Paulo, apresenta-se naturalmente como uma aglomeração de serviços de transporte 

ferroviário interurbano (Tabela 53). O município de Campinas é o único a apresentar 

ocorrência de aglomeração nos quatro anos analisados. Outros municípios de outras 

microrregiões, porém, apresentam atividade significativa, como Santos e Bauru, com três e 

duas ocorrências de aglomerações no mesmo período. Tais municípios, juntamente com São 

Paulo, concentram uma grande parte da mão-de-obra do setor, que atualmente não é 

comparável ao tempo em que as ferrovias desempenhavam papel fundamental na integração 

do Estado, quando desde Campinas partiam as linhas para o Sul de Minas Gerais (Mogiana) e 

para o Interior do Estado e Mato Grosso do Sul (Paulista e Sorocabana).  É importante 

ressaltar que a atividade ferroviária aparentemente vem conhecendo um forte aumento, pois o 

número de empregados neste serviço mais que dobrou em quatro anos, quando o número de 

empresas apresentou aumento de aproximadamente 25%, provavelmente devido ao aumento 

de atividades de transporte de cargas através da modalidade ferroviária.  

 

Tabela 53 Transporte ferroviário interurbano 

QL médio CV QL médio CV QL médio CV QL médio CV

Campinas 20,682 0,124 1,356 0,338 Campinas Sim 9,79 0,1329 1,64 0,2822

Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.
Município

Empregados Estabelec.
Microrregião

 

 

 

Atividade 602 – Outros transportes terrestres 

Compreende os serviços de transporte ferroviário de passageiros, urbano, metroviário, 

rodoviário de passageiros, urbano, não urbano, regular e não regular, além de transporte 

rodoviário de cargas em geral, assim como transporte rodoviário de mudanças, de bonde, 

teleféricos ou trens para exploração de pontos turísticos (Tabela 54).  

Tabela 54 Outros transportes terrestres 
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QL médio CV QL médio CV QL médio CV QL médio CV

Caiabu 2,205 0,391 4,27 0,041 Presidente Prudente Não
Jundiaí 1,097 0,016 1,149 0,058 Jundiaí Sim 1,063 0,007 1,266 1,834
Carapicuiba 2,862 0,158 1,121 0,015
Itapevi 1,457 0,099 1,462 0,052
Jandira 2,291 0,058 1,71 0,041
Osasco 2,049 0,055 1,388 0,057
Guarulhos 2,526 0,027 2,002 0,031 Guarulhos Sim 2,386 0,024 1,854 0,028

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

Osasco Sim 1,245 0,03 1,084 0,039

 

 

Como se observa, neste CNAE estão inseridas várias atividades não necessariamente 

correlatas para uma análise sobre a ocorrência de aglomerações. Algumas características, 

porém chamam a atenção. A média de empregados por estabelecimento é de 7,12 nos quatro 

anos. Somente 16 municípios, ou 2,5% do total, não apresentam nenhum estabelecimento com 

esta CNAE nos quatro anos consecutivamente. Além dos 41 municípios com caracterização 

de aglomeração, outros 54 tiveram ao menos um dos anos caracterizado com aglomeração 

destes serviços, totalizando 95 municípios. Estas informações, aliadas aos baixos QLs nas 

microrregiões, tanto de empregados como de estabelecimentos, nos leva a crer que as 

atividades do CNAE 602 são extremamente pulverizadas dentro do Estado de São Paulo. 

Ainda que sete microrregiões fossem identificadas como sendo aglomerados destes serviços, 

não se pode afirmar que as atividades estão nelas concentradas. Nota-se ainda que alguns 

municípios próximos à Capital como os das microrregiões de Osasco e Guarulhos possuem 

maiores índices de QL, tanto em relação a empregados como a estabelecimentos.   

 

Atividade 603 – Transporte dutoviário 

Apenas na microrregião de Santos observou-se a ocorrência de aglomerações de 

transporte dutoviário (Tabela 55). Quando se verifica a concentração sob a ótica de 

municípios observa-se que a microrregião de Santos é fortemente influenciada pelo município 

de Cubatão apenas. O município de São Caetano do Sul também se destaca como pólo de 

aglomeração caracterizado conforme os critérios deste estudo. Ainda os municípios de Santos, 

Paulínia, Guararema e São José dos Campos aparecem em ao menos um dos anos como 

aglomerado de serviços de transporte dutoviário, seguindo a localização geográfica dos 

principais oleodutos operados pela Petrobras.  

O município de São Sebastião aparece com certa atividade neste CNAE, porém 

insuficiente para caracterizá-lo como uma aglomeração. Basicamente, são transportados 

petróleo ou óleo cru nas dutovias do Estado de São Paulo, recebidos pelo Terminal Marítimo 

de São Sebastião, diretamente dos navios petroleiros e posteriormente bombeados para as 

refinarias da Petrobras, localizadas em Cubatão, Paulínia e São José dos Campos. Após o 

refino a distribuição se dá através de extensa malha de dutos.  
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Tabela 55 Transporte dutoviário 

QL médio CV QL médio CV QL médio CV QL médio CV

Cubatão 208,251 0,297 79,318 0,222
Santos 2,067 0,354 4,669 0,157

6,923 0,146Santos Sim 27,25 0,305

Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.
Município

Empregados Estabelec.
Microrregião

 
 

 

 

Atividade 611 – Transporte marítimo de cabotagem 

O transporte marítimo de cabotagem e longo curso imediatamente se associa com 

empresas que operam navios e embarcações de grande porte. Outros tipos de transporte 

aquaviário serão adiante tratados no CNAE 612. Em nenhuma microrregião observa-se a 

ocorrência de aglomerados, porém no município de São Paulo, configura-se aglomeração do 

CNAE 611. No município de Santos, ocorre aglomeração em três dos quatro anos analisados. 

Apesar de o QL de estabelecimentos e o de empregados serem muito maiores que os do 

município de São Paulo, o município de Santos aparece como aglomeração destes serviços em 

três anos, sendo que no ano de 2005 não se configura como aglomeração, apesar do número 

absoluto de empresas e empregados ter crescido em relação ao ano de 2004.  

Outros municípios também aparecem com certa força nesta atividade, como 

Pederneiras e Presidente Epitácio. Assume-se que deve haver erro de classificação, uma vez 

que tanto Pederneiras quanto Presidente Epitácio não estão localizadas em cidades litorâneas. 

A possibilidade de erro por parte das empresas, uma em cada localidade, fica mais forte ao 

verificar-se que a primeira cidade encontra-se às margens da Represa de Barra Bonita e a 

segunda às margens do Rio Tietê, ambas sem acesso ao mar, condição básica para ocorrência 

de transporte marítimo.  

Tabela 56 Transporte marítimo de cabotagem 

QL médio CV QL médio CV QL médio CV QL médio CV

Não há aglomerações Não há aglomerações

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

 

 

Atividade 612 – Transporte por navegação interior de passageiros e carga e transporte 

aquaviário urbano  

Os municípios acima podem ser classificados, caso confirmadas as suspeitas, como 

integrantes dos serviços descritos no CNAE 612, que compreende os serviços de transporte 

por navegação interior de passageiros e carga, além de transporte aquaviário urbano. Estes 
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serviços, conforme detalhado na Tabela 57, aparecem em forma de aglomerações em três 

microrregiões (Caraguatatuba, Jaú e Santos).  

No caso da microrregião de Santos, a forte ocorrência se explica ao analisarmos os 

municípios de Santos e Guarujá, onde os serviços de transporte de carros, caminhões e ônibus 

entre estes dois municípios se dá através de balsas e o transporte de passageiros, no mesmo 

percurso, utilizando-se de inúmeros barcos de passageiros de pequena capacidade.  

Além destes serviços, existe uma forte atividade turística na região, com inúmeros 

serviços de passeios de barcos, transporte de mergulhadores recreativos, etc. Semelhante 

fenômeno ocorre na microrregião de Caraguatatuba, onde o município de São Sebastião, 

conhecida região turística do litoral Norte do estado de São Paulo, apresenta aglomeração 

nesta mesma atividade, principalmente devido à ligação por balsa e barcos entre São 

Sebastião e Ilhabela.  

 

Tabela 57 Transporte por navegação interior de passageiros e carga e transporte 

aquaviário urbano 

Estabelec. CV Estabelec. CV

QL médio CV QL médio CV QL médio CV QL médio CV

Barra Bonita 14,926 0,208 35,658 0,078
Pederneiras 23,834 0,886 46,488 0,234
Ilhabela 1,027 2 15,286 0,378
SãoSebastião 17,099 0,312 24,611 0,282
Guarujá 43,992 1,755 14,538 0,177
Santos 15,779 0,049 10,445 0,143
São Vicente 6,852 1,373 1,324 0,666

7,649 0,155Santos Sim 14,621 0,686

11,495 0,064

Caragatatuba Sim 6,027 0,363 14,568 0,141

Jaú Sim 17,868 0,443

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados
Município

Empregados

 

 

 

No caso da microrregião de Jaú, apenas os municípios de Barra Bonita e Pederneiras 

se caracterizam como aglomeração na atividade do CNAE 612, ambos às margens da Represa 

de Barra Bonita. Outros municípios que apresentam atividade econômica, porém 

caracterizados como aglomerações, por três anos apenas, são os municípios de Anhembi, 

também às margens da represa de Barra Bonita, e Araçatuba, localizado às margens da 

Represa de Promissão.   

 

 

Atividades 621 – Transporte aéreo regular  e 622 – Transporte aéreo não regular  

Estes CNAEs podem ser analisados em conjunto, uma vez que possuem uma dinâmica 

muito semelhante. Em ambos os CNAEs, as microrregiões de Guarulhos e São Paulo 

apresentam ocorrência de aglomerações, sendo estes mesmos municípios que se caracterizam 
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desta forma. Obviamente que a presença do Aeroporto Internacional de São Paulo, em 

Guarulhos, contribui para a ocorrência de aglomerações nos CNAEs 621 (Tabela 58) e 622 

(Tabela 59), no município de Guarulhos.  

 

 

Tabela 58 Transporte aéreo regular 

QL médio CV QL médio CV QL médio CV QL médio CV

Guarulhos 7,967 0,149 9,129 0,032 Guarulhos Sim 7,316 0,149 8,091 0,031
São Paulo 1,923 0,041 1,507 0,022 São Paulo Sim 1,651 0,038 1,403 0,013

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

 

 

No caso do município de São Paulo, além da proximidade com o aeroporto em 

Guarulhos, o fato de as maiores empresas no segmento de Transporte Aéreo Regular (CNAE 

621) nacionais (TAM, GOL, Azul) e internacionais se localizarem em São Paulo permitem 

confirmar os dados obtidos nos cálculos, acerca da ocorrência de aglomerações no município. 

É importante notar que os municípios de Campinas e São Carlos também apresentam 

atividade econômica relevante no CNAE 621.  

Quanto ao CNAE 622 – Transporte Aéreo Não Regular (Tabela 59Tabela 1), além da 

ocorrência de aglomerações nos municípios de Guarulhos e São Paulo, observa-se ainda que 

em nove outros municípios do Estado ocorreram aglomerações em ao menos um dos anos 

analisados: Itupeva e Sorocaba com 3 ocorrências, Barueri, Boituva, Jundiaí, Santana do 

Parnaíba com duas e Orlândia, Poá e São Carlos com uma ocorrência. Neste CNAE estão 

incluídos os serviços prestados por empresas de fretamento de aviões e helicópteros, para 

particulares e empresas.  

 

Tabela 59 Transporte aéreo não regular 

QL médio CV QL médio CV QL médio CV QL médio CV

Guarulhos 9,088 0,186 2,657 0,368 Guarulhos Sim 8,365 0,185 2,627 0,327
São Paulo 1.501 0,079 1,399 0,02 São Paulo Sim 1,295 0,08 1,281 0,019

Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.
Município

Empregados Estabelec.
Microrregião

 

 

Atividades 623 – Transportes espaciais 

Neste CNAE praticamente não existem atividades, uma vez que apenas uma empresa 

aparece em dois anos e quatro empresas em um ano. Nenhuma delas registra a contratação de 

empregados. 

 

Atividades 631 – Movimentação e armazenagem de cargas 
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Apesar de 16 municípios no Estado de São Paulo se caracterizarem como 

aglomerações de serviços de Movimentação e Armazenagem de Cargas (CNAE 631), apenas 

quatro deles possuem importância econômica suficiente para que apenas as microrregiões de 

Jundiaí, Osasco e Santos possam ser consideradas como aglomerações, conforme 

demonstrado na Tabela 60.  

Embora esta atividade esteja presente com estabelecimentos em 357 municípios, ou 

55% dos municípios paulistas, observa-se que os casos com maior representatividade de 

aglomerações em termos de quantidade absoluta de empresas e empregados ocorrem em 

locais conhecidos como pólos de serviços logísticos, como Barueri, Louveira, Osasco e 

Santos. Outras áreas representativas pelos mesmos critérios não se enquadram no conceito de 

aglomerados definidos neste trabalho, como os municípios de Guarujá, Guarulhos e Rio 

Claro, ainda que tenham sido identificados como aglomerações em ao menos um dos anos 

analisados.  

Os demais municípios onde se identificam aglomerações se caracterizam por 

quantidades relativamente pequenas de estabelecimentos e empregados, com atividades de 

diferentes características das que ocorrem nos municípios de Barueri, Louveira, Osasco e 

Santos.   

 

 

Tabela 60 Movimentação e armazenagem de cargas 

QL médio CV QL médio CV QL médio CV QL médio CV

Cruzalia 11,156 0,17 8,270 0,16
Palmital 2,722 0,05 2,787 0,07
Pedrinhas Paulista 2,537 0,61 4,456 0,14
Assis 1,008 0,55 1,385 0,06
Vinhedo 6,545 0,24 2,163 0,27
Paulinia 4,795 0,37 2,457 0,17
Sumare 4,191 0,06 2,499 0,05
Guarulhos 1,980 0,39 1,502 0,06
Santa Isabel 1,055 0,76 1,226 0,16
Louveira 28,416 0,06 2,477 0,05
Jundiai 1,175 0,18 1,191 0,03
Osasco 7,300 0,15 1,192 0,11
Barueri 6,790 0,06 3,810 0,11
Jandira 3,456 0,89 2,016 0,12
Santana de Parnaiba 2,977 0,27 0,545 0,10
Itapevi 1,380 0,30 1,950 0,23
Santa Maria da Serra 5,901 0,75 2,648 0,31
Rio das Pedras 4,264 2,00 3,637 0,17
Guaruja 12,010 0,19 1,130 0,12
Santos 8,402 0,10 2,993 0,11
Guaira 3,889 0,72 3,532 0,16
Jaborandi 1,998 0,71 4,294 0,39
Miguelopolis 1,472 0,18 4,264 0,18

0,11 1,815 0,11

Sim 4,985 0,05 1,485 0,05

5,838

2,303 0,04 1,121 0,04

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Osasco

Piracicaba

Santos

São Joaquim da Barra

Assis

Campinas

Guarulhos

Jundiai

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

 

 

Atividade 632 - Atividades auxiliares de transporte 

Os serviços que integram o CNAE 632 - Atividades Auxiliares de Transporte podem 

ser aqueles prestados aos transportes terrestres, aquaviários ou aéreos. A Tabela 61 demonstra 
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que as microrregiões de Santos e São Paulo apresentam ocorrência de aglomerações neste 

CNAE. Os mesmos municípios de Santos e São Paulo são os que apresentam os maiores 

graus de aglomeração dentro de suas respectivas microrregiões.  

Além destes municípios, identificam-se ainda como aglomerados os municípios de 

Campinas, Guarulhos, Roseira e São Sebastião, porém sem que as microrregiões destes 

municípios sejam identificadas como aglomerações.  

Considerando a abrangência da descrição dos serviços deste CNAE e o fato de que 

292 municípios (45% de todos os municípios do Estado de São Paulo) apresentam 

estabelecimentos registrados neste CNAE, torna-se extremamente difícil a análise dos dados 

sem uma pesquisa de campo mais detalhada. Uma das possibilidades é a vinculação dos 

serviços ao sistema de transporte de passageiros, ou ainda a possibilidade de erros na 

classificação de algumas empresas, que ajudaria a distorcer os índices.  

Dada a natureza de serviços de transportes ser ligado com estrutura aeroportuária, 

rodoviária e aquaviária, infere-se que a exceção do município de Roseira, cuja atividade é 

pequena se comparada com os demais municípios, estabelece-se uma forte relação entre a 

localização de portos (Santos e São Sebastião) e aeroportos (Campinas, Guarulhos e São 

Paulo) com a ocorrência de aglomeração desta atividade.   

 

Tabela 61 Atividades auxiliares de transporte 

QL médio CV QL médio CV QL médio CV QL médio CV

Sao Sebastiao 4,006 0,15 2,233 0,16 Caraguatatuba Não
Santa Isabel 11,858 0,07 0,684 0,11
Guarulhos 6,228 0,07 1,095 0,04
Santos 6,789 0,04 1,941 0,04
Guaruja 3,666 0,11 0,782 0,15
Cubatao 2,155 0,30 0,883 0,14
Sao Paulo 1,136 0,03 2,010 0,01 São Paulo Sim 1,042 0,02 1,883 0,01

0,04 1,298 0,04

Guarulhos
Não

Santos Sim 4,214

Estabelec.
Município

Empregados Estabelec.
Microrregião

Estável 
nos 4 
anos?

Empregados

 

Atividade 633 - Agências de viagens e organizadores de viagens  

A atividade de Agências de Viagens e Organizadores de Viagens é altamente 

pulverizada dentro do Estado de São Paulo. A ocorrência de apenas uma microrregião com 

aglomeração de serviços desta natureza, além do fato da atividade estar presente em 339 

municípios, ou 53% dos municípios do estado, reforça esta afirmação.  

A microrregião de São Paulo foi a única onde se constatou a ocorrência de 

aglomeração destes serviços, influenciada pelo município de São Paulo (Tabela 62). Além da 

Capital do estado, outras cidades que apresentaram ocorrência de aglomeração foram 

Campinas e Brotas. Os municípios sedes São Paulo e Campinas são conhecidos por sua força 

econômica, com inúmeras empresas e com alto adensamento populacional. No caso de Brotas, 

existe uma indústria turística amplamente divulgada e conhecida por um posicionamento 
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ecológico bastante claro. Além destes municípios, outros 12 também apresentaram ocorrência 

de aglomeração ao menos em um dos anos, como Barueri, Ilhabela, Santos, Ribeirão Preto, 

Águas de Lindóia e Santo Andre. 

 

Tabela 62 Agências de viagens e organizadores de viagens 

QL médio CV QL médio CV QL médio CV QL médio CV

Sao Paulo 1,777743 1,777743 1,645683 0,011397
Santo Andre 1,892600 1,892600 0,985587 0,035677

São Paulo Sim 1,627 0,02 1,546 0,01

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

 

 

Atividade 634 – Atividades relacionadas à organização do transporte de cargas 

Este grupo de atividades apresenta aglomerações em quatro microrregiões: Campinas, 

Santos, Guarulhos e Osasco. Nas três primeiras, os municípios de mesmo nome são os 

responsáveis pela ocorrência de aglomerações. No caso de Osasco, o município de Barueri 

demonstra a existência de aglomeração (Tabela 63).  

Apesar de presente em 192 municípios, percebe-se que esta atividade ocorre com 

maior concentração ao redor da Região Metropolitana de São Paulo. Considerando os 

municípios que apresentaram ao menos uma ocorrência de aglomeração entre os quatro anos 

analisados, temos, além do próprio município de São Paulo, os municípios de Vargem Grande 

Paulista, Embu, Cotia, Santana do Parnaíba e ainda mais seis outros municípios com menor 

grau de concentração em um dos anos.  Também se identifica forte atividade, apesar de não 

ocorrência de aglomerações, nos municípios de Osasco, Poá e São Bernardo do Campo, o que 

reforça a constatação da importância da Capital para esta atividade.  

 

Tabela 63 Atividades relacionadas à organização do transporte de cargas 

QL médio CV QL médio CV QL médio CV QL médio CV

Vinhedo 12,362 12,36 1,370 0,23
Paulinia 5,465 5,46 0,612 0,70
Campinas 2,491 2,49 2,158 0,06
Guarulhos 2,301 2,30 2,467 0,11 Guarulhos Sim 2,123 0,76395 2,276 0,11
Barueri 2,792 2,79 1,968 0,22
Osasco 2,068 2,07 0,857 0,08
Santos 15,118 15,12 13,726 0,03
Cubatao 1,368 1,37 1,436 0,50
Sao Paulo 1,090 1,09 1,278 0,04 São Paulo Não

7,002 0,02Santos Sim 7,778 0,070691

0,3272794 1,427 0,05

Osasco Sim 1,717 0,411055 1,371 0,05

Campinas Sim 1,935

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

 

 

É importante mencionar ainda que as atividades desta CNAE possam ser erroneamente 

categorizadas como sendo da CNAE 632 - Atividades Auxiliares de Transporte e vice-versa. 

Somente um trabalho mais aprofundado em campo permitiria a confirmação ou não deste tipo 

de equívoco.  
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Atividade 641 – Correio e outras atividades de entrega 

As atividades do CNAE 641 – Correio e Outras Atividades de Entrega estão presentes 

em 623 municípios do Estado de São Paulo, ou seja, em 97% deles. Considerando que os 

serviços de correios são serviços públicos com cobertura de todo o território nacional e 

atividades de entrega compreendem desde serviços de entregas por motocicletas a empresas 

de distribuição de produtos comprados via internet, tamanha dispersão da atividade não 

surpreende. Mesmo com esta característica, em duas microrregiões observa-se a ocorrência de 

aglomerações, Franco da Rocha e São Paulo. Verifica-se que além dos municípios com os 

mesmos nomes das microrregiões, Mairiporã e Santo Andre também formam aglomerações 

dentro das microrregiões de Franco da Rocha e São Paulo respectivamente (Tabela 64). 

 

Tabela 64 Correio e outras atividades de entrega 

QL médio CV QL médio CV QL médio CV QL médio CV

Pongai 2,007 0,08 2,858 0,15
Uru 1,790 0,03 6,020 0,18
Balbinos 1,698 0,05 9,666 0,17
Borebi 1,589 0,20 5,051 0,21
Reginopolis 1,202 0,03 2,083 0,16
Areiopolis 1,069 0,24 1,495 0,21
Franco da Rocha 1,368 0,08 1,976 0,14
Mairipora 1,346 0,15 1,997 0,16
Santana de Parnaiba 1,138 0,29 1,520 0,03
Carapicuiba 1,117 0,14 1,268 0,23
Itapevi 1,104 0,45 1,063 0,43
Jandira 1,077 0,07 1,521 0,33
Estrela do Norte 2,875 0,07 6,403 0,10
Emilianopolis 2,096 0,26 4,937 0,15
Alfredo Marcondes 1,669 0,09 4,085 0,16
Caiabu 1,508 0,29 4,342 0,13
Santo Expedito 1,390 0,34 7,828 0,25
Tarabai 1,289 0,30 2,579 0,14
Euclides da Cunha Paulista 1,282 0,69 2,025 0,68
Rosana 1,088 0,70 1,712 0,35
Piquerobi 1,081 0,33 2,953 0,19
Anhumas 1,054 0,34 3,471 0,17
Santo Andre 1,479 0,01 1,287 0,07
Sao Paulo 1,270 0,01 1,255 0,06

1,580 0,09

1,200 0,01 1,230 0,05São Paulo

Sim

Não

Não

Sim

Bauru Não

Franco da Rocha

Osasco

1,310 0,13

Presidente Prudente

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

 

Além destes quatro, o município de Valinhos também apresenta consolidação nesta 

aglomeração, porém não o suficiente para que a microrregião seja assim considerada. Em 

outros 21 municípios verifica-se a ocorrência de aglomeração em ao menos um dos anos 

analisados. É importante mencionar que a média de 14,28 empregados por estabelecimento no 

caso dos municípios com aglomerações consolidadas, cai para 9,24 nos municípios onde ao 

menos uma aglomeração foi observada em quatro anos e para 6,91 nos municípios onde não 

se observa aglomerações. A maioria dos demais estabelecimentos não chega a ter mais de 

quatro empregados, em média, o que leva a crer se tratar de pequenas empresas de entrega, ou 

pequenos postos de correio.  
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5.10 Educação e serviços pessoais  

Os grupos de CNAEs envolvidos neste conjunto de atividades está mostrado no 

Quadro 39 e, conforme o IBGE (2009),  

Esta divisão reúne unidades que realizam atividades de ensino público e privado, em 
qualquer nível e para qualquer finalidade, na forma presencial ou à distância, por 
meio de rádio, televisão, por correspondência ou outro meio de comunicação. Inclui 
tanto a educação ministrada por diferentes instituições do sistema regular de 
educação, nos seus diferentes níveis, como o ensino profissional e a educação 
continuada (exemplos: cursos de idiomas, cursos de aprendizagem e treinamento 
gerencial e profissional). Nesta divisão estão incluídas as academias militares, escolas 
em prisão, etc., em seus respectivos níveis. 

 

Quadro 39 Educação e serviços pessoais 

Grupo 
CNAE 

Descrição do Grupo CNAE 

801 EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
802 ENSINO MÉDIO 
803 EDUCAÇAO SUPERIOR 
809 EDUCAÇAO PROFISSIONAL E OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO 

  

 

5.10.1 Perspectiva da microrregião 

Considerando as 63 microrregiões do estado de São Paulo e o critério adotado de 

freqüência de indicador de aglomeração para os quatro anos analisados, observa-se que 12 

delas apresentam aglomerações em educação. Dentre essas 12 microrregiões, destaca-se a de 

São José dos Campos, que apresenta aglomerações de educação infantil e ensino fundamental, 

ensino médio, educação profissional e outras atividades de ensino (Quadro 40).  

Guaratinguetá, São Paulo e Santos aparecem com duas aglomerações cada uma nos 

quatro anos. Franco da Rocha, Ourinhos, São Carlos, Piracicaba, Marília e Campinas 

aparecem com uma aglomeração cada uma nos quatro anos. 

 

Quadro 40 Transportes - Educação e serviços pessoais – Regiões 
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801 802 803 809
1. São José dos Campos x x x 3
2. Guaratinguetá x x 2
3. Franco da Rocha x 1
4. São Paulo x x 2
5. Santos x x 2
6. Ourinhos x 1
7. São Carlos x 1
8. Piracicaba x 1
9. Marília x 1
10. Campinas x 1

Contagem: 5 3 5 2 15
(801) Educação infantil e ensino fundamental; (802) Ensino Médio; (803) Educação Superior; (809) 
Educação Profissional e outras atividades de ensino

CNAE *
Total de 

Aglomerações
Microrregião

 

 

5.10.2 Perspectiva do município  

Identificaram-se aglomerações em 49 dos 645 municípios paulistas para os quatro 

anos analisados. Foram encontradas aglomerações de educação infantil e ensino fundamental 

em 15 municípios, aglomerações de ensino médio em 17 municípios, aglomerações de 

educação superior em 13 municípios e aglomerações de educação profissional e outras 

atividades de ensino em 21 municípios, conforme ilustra o Quadro 41. 

 

 

Quadro 41 Transportes  - Educação e serviços pessoais – Municípios 

 

801 802 803 809 801 802 803 809

Sub-total de aglomerações 15 12 3 7 37
25. Pirassununga x x 2

1. Cachoeira Paulista x 1 26. São Carlos x x 2
2. Cotia x x 2 27. São José do Rio Preto x x 2
3. Embu Guaçu x 1 28. São José dos Campos x x 2
4. Franco da Rocha x 1 29. Tatuí x 1
5. Jundiaí x 1 30. Tietê 0
6. Mauá x x 2 31. Barretos x 1
7. Mogi das Cruzes x x x x 4 32. Bauru x 1
8. Pindamonhangaba x 1 33. Campinas x 1
9. Praia Grande x 1 34. Marília x 1
10. Santo André x x 2 35. Piracicaba x x 2
11. Santos x x 2 36. Ribeirão Preto x 1
12. São Bernardo do Campo x 1 37. Tupã x 1
13. São Paulo x x 2 38. Campo Limpo Paulista x 1
14. São Vicente x 1 39. Capivari x 1
15. Taubaté x x x 3 40. Franca x 1
16. Amparo x 1 41. Indaiatuba x 1
17. Araraquara x x 2 42. Lençóis Paulista x 1
18. Atibaia x 1 43. Mogi Guaçu x 1
19. Guaratinguetá x 1 44. Pompéia x 1
20. Itu x x 2 45. Ribeirão Pires x 1
21. Jacareí x 1 46. Suzano x 1
22. Lins x 1 47. Taboão da Serra x 1
23. Osasco x x 2 48. Urupês x 1
24. Ourinhos x 1 49. Valinhos x 1

Sub-total de aglomerações 15 12 3 7 37 Total de aglomerações 15 17 13 21 66

Microrregião
CNAE * Total de 

Aglomerações

(801) Educação infantil e ensino fundamental; (802) Ensino Médio; (803) Educação Superior; (809) Educação Profissional e outras atividades de ensino

Microrregião
CNAE * Total de 

Aglomerações
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5.10.3 Perspectivas conjuntas – Microrregião e Município 

Conforme ilustra a Tabela 65, observa-se que embora os municípios de Cachoeira 

Paulista, Cotia, Embu Guaçu, Jundiaí e Mogi das Cruzes apresentem aglomerações para o 

CNAE 801 – Educação Infantil e Ensino Fundamental, suas respectivas microregiões não 

apresentam aglomerações. 

 

 

 

Tabela 65 Educação infantil e ensino fundamental 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Franco da Rocha 2,17 0,13 1,36 0,10 Franco da Rocha Sim 1,26 0,19 1,13 0,04

Cachoeira Paulista 3,29 0,20 1,57 0,17 Guaratinguetá Sim 1,17 0,18 1,10 0,03

Cotia 1,40 0,04 1,38 0,28

Embu Guaçu 2,24 0,22 1,58 0,20

Jundiaí 1,22 0,11 1,13 0,08 Jundiaí Não

Mogi das Cruzes 1,61 0,22 1,16 0,09 Mogi das Cruzes Não

Praia Grande 1,84 0,08 1,30 0,31

Santos 2,43 0,07 1,38 0,02 Santos Sim 1,91 0,07 1,34 0,08

São Vicente 2,41 0,13 1,66 0,17

Pindamonhangaba 1,16 0,16 1,56 0,05

Taubaté 1,23 0,09 2,01 0,17

Mauá 1,24 0,07 1,39 0,19

Santo André 2,12 0,05 1,53 0,04

São Bernardo do Campo 1,22 0,09 1,24 0,03

São Paulo 1,07 0,04 1,26 0,03

Município Microrregião

Não

São José dos Campos Sim

0,03

Empregados Estabelec. Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

Itapecerica da Serra

1,14 0,04

São Paulo Sim 1,09

0,10 1,42

0,03 1,27

 

 

Conforme ilustra a Tabela 66, observa-se que embora os municípios de Amparo, 

Araraquara, Atibaia, Guaratinguetá, Cotia, Lins, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirassununga, São 

Carlos, São José do Rio Preto, Itu e Tatuí apresentem aglomerações para o CNAE 802 – 

Ensino Médio, suas respectivas microregiões não apresentam aglomerações. 

 

Tabela 66 Ensino médio 
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QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Amparo 2,24 0,18 1,75 0,20 Amparo Não

Araraquara 1,48 0,18 1,43 0,15 Araraquara Não

Atibaia 2,93 0,24 1,86 0,21 Bragança Paulista Não

Guaratinguetá 2,06 0,17 1,59 0,13 Guaratinguetá Sim 2,37 0,07 2,07 0,26

Cotia 2,06 0,17 1,59 0,13 Itapecerica da Serra Não

Lins 1,83 0,21 1,48 0,25 Lins Não

Mogi das Cruzes 1,60 0,11 1,85 0,35 Mogi das Cruzes Não

Osasco 3,29 0,19 1,52 0,19 Osasco Não

Ourinhos 1,60 0,11 1,85 0,35 Ourinhos Não

Pirassununga 1,29 0,19 1,46 0,13 Pirassununga Não

São Carlos 3,29 0,42 1,79 0,14 São Carlos Não

São José do Rio Preto 2,41 0,16 2,27 0,28 São José do Rio Preto Não

Taubaté 2,17 0,11 2,41 0,19

Jacareí 1,22 0,04 1,27 0,13 1,73 0,09 1,50 0,13

São José dos Campos 1,36 0,30 1,41 0,25

Itu 5,17 0,10 2,03 0,27 Sorocaba Não

Tatuí 2,60 0,16 1,59 0,21 Tatuí Não

Empregados Estabelec.
Município Microrregião

São José dos Campos Sim

Empregados Estabelec. Estável 
nos 4 
anos?

 

 

Conforme ilustra a Tabela 67, observa-se que embora os municípios de Mogi das 

Cruzes, Pirassununga, São José do Rio Preto, Barretos, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto e 

Tupã apresentem aglomerações para o CNAE 803 – Educação Superior, suas respectivas 

microregiões não apresentam aglomerações. 

 

Tabela 67 Ensino superior 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Mogi das Cruzes 2,29 0,14 1,72 0,20 Mogi das Cruzes Não

Santos 2,11 0,04 1,77 0,05 Santos Sim 1,16 0,04 1,14 0,10

São Paulo 1,08 0,00 1,26 0,04 São Paulo Sim 1,06 0,01 1,20 0,03

Pirassununga 2,02 0,04 2,91 0,21 Pirassununga Não

São Carlos 2,66 0,30 2,32 0,18 São Carlos Sim 2,13 0,27 1,72 0,13

São José do Rio Preto 1,76 0,21 1,30 0,13 São José do Rio Preto Não

Barretos 1,94 0,07 1,48 0,07 Barretos Não

Bauru 1,81 0,15 2,83 0,27 Bauru Não

Campinas 4,42 0,05 1,41 0,15 Campinas Não

Marília 2,83 0,03 1,59 0,17 Marília Sim 2,14 0,03 1,41 0,14

Piracicaba 2,40 0,09 2,69 0,09 Piracicaba Sim 1,62 0,08 1,79 0,10

Ribeirão Preto 2,72 0,02 1,38 0,08 Ribeirão Preto Não

Tupã 1,45 0,16 2,06 0,14 Tupâ Não

Empregados Estabelec.
Município Microrregião

Empregados Estabelec. Estável 
nos 4 
anos?

 

Conforme ilustra a Tabela 68, observa-se que embora os municípios de Araraquara, 

Lençóis Paulista, Franca, Capivari, Mauá, Santo André, Ribeirão Pires, Itu apresentem 

aglomerações para o CNAE 809 – Educação Profissional e outras atividades de ensino, suas 

respectivas microregiões não apresentam aglomerações. 

 

Tabela 68 Educação profissional 
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QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Araraquara 1,38 0,19 1,25 0,06 Araraquara Não

Lençóis Paulista 1,44 0,10 1,41 0,11 Bauru Não

Indaiatuba 1,82 0,07 1,25 0,08

Valinhos 2,02 0,50 1,22 0,06

Franca 1,75 0,09 1,11 0,07 Franca Não

Taboão da Serra 1,18 0,10 1,25 0,07 Itapecerica da Serra Não

Campo Limpo Paulista 1,25 0,09 1,57 0,06 Jundiaí Não

Pompéia 3,57 0,16 1,45 0,20 Marília Não

Mogi das Cruzes 2,11 0,20 1,42 0,08

Suzano 1,60 0,18 1,46 0,05

Mogi Guaçu 1,85 0,26 1,26 0,06 Moji-Mirim Não

Urupês 3,14 0,17 2,09 0,05 Novo Horizonte Não

Osasco 1,83 0,23 1,27 0,05 Osasco Não

Piracicaba 1,15 0,13 1,17 0,03

Capivari 2,33 0,17 1,72 0,12

Taubaté 1,38 0,09 1,38 0,05

São José dos Campos 1,91 0,38 1,53 0,06

Mauá 1,66 0,23 1,58 0,12

Santo André 1,54 0,02 1,52 0,10 São Paulo Não

Ribeirão Pires 1,72 0,35 1,33 0,02

Itu 1,41 0,13 1,17 0,02 Sorocaba Não

Município Microrregião

Campinas

Mogi das Cruzes

Piracicaba

São José dos Campos Sim

Empregados Estabelec. Estável 
nos 4 
anos?

Sim

Não

Não

1,62 0,18

Empregados Estabelec.

1,34 0,07

1,12 0,07 1,09 0,03

 

 

5.11 Serviços pessoais e domésticos 

Os grupos de CNAEs envolvidos neste conjunto de atividades está mostrado no 

Quadro 42. Contempla as atividades, conforme o IBGE (2009)  

ligadas a uma variada gama de serviços de natureza distinta, voltados ao atendimento 
de indivíduos [...]. Inclui as atividades de lavanderias, cabeleireiros, clínicas de 
massagem, cemitérios, agências matrimoniais, etc. [CNAE 930] [e] as atividades 
realizadas nos domicílios por empregados domésticos [CNAE 950]. 

 

Quadro 42 Serviços pessoais e domésticos 

Grupo 
CNAE 

Descrição do Grupo CNAE 

930 SERVIÇOS PESSOAIS 
950 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 

  

 

 

5.11.1 Perspectiva da microrregião 

Considerando as 63 microrregiões do estado de São Paulo e o critério adotado de 

freqüência de indicador de aglomeração para os quatro anos analisados, observa-se que 17 

delas apresentam aglomerações em educação, conforme ilustra o Quadro 43. Verificou-se 

presença de aglomeração para o CNAE 930 – Serviços Pessoais, apenas para a microrregião 

de São Paulo.  
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Quadro 43 Aglomerações consolidadas - Serviços pessoais e domésticos – Regiões 

 

930 950
1. São Paulo x 1
2. Votuporanga x 1
3. Franca x 1
4. Jaboticabal x 1
5. Ribeirão Preto x 1
6. Batatais x 1
7. Bauru x 1
8. Araraquara x 1
9. São Carlos x 1
10. Limeira x 1
11. Piracicaba x 1
12. São João da Boa Vista x 1
13. Moji-Mirim x 1
14. Campinas x 1
15. Presidente Prudente x 1
16. Marília x 1
17. Tatuí x 1

Total de Aglomerações 1 16 17
* (930) Serviços Pessoais; (950) Serviços Domésticos;

Total de 
Aglomerações

Microrregião
CNAE 

 

 

 

5.11.2 Perspectiva do município  

Identificou-se aglomeração em 38 dos 645 municípios paulistas para os quatro anos 

analisados. Foram encontradas aglomerações de serviços pessoais e serviços domésticos 

apenas no município de São José do Rio Preto, conforme ilustra o Quadro 44. Observa-se a 

presença de aglomerações para o CNAE 930 – Serviços Pessoais, nos seguintes municípios: 

Santos, São José do Rio Preto, São Paulo, São Vicente, Taboão da Serra e Valinhos. Já o 

CNAE 950 – Serviços Domésticos apresenta aglomerações em 33 municípios.  

 

Quadro 44 Aglomerações consolidadas - Serviços pessoais e domésticos – Municípios 
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930 950 930 950

Sub-total de Aglomerações 6 14 20
1.Santos x 1 20. Itobi x 1
2. São José do Rio Preto x x 2 21. Jales x 1
3. São Paulo x 1 22. Leme x 1
4. São Vicente x 1 23. Limeira x 1
5. Taboão da Serra x 1 24. Marília x 1
6. Valinhos x 1 25. Matão x 1
7. Araçatuba x 1 26. Mogi Guaçu x 1
8. Assis x 1 27. Mogi Mirim x 1
9. Batatais x 1 28. Orlandia x 1
10. Bauru x 1 29. Piracicaba x 1
11. Bragança x 1 30. Presidente Prudente x 1
12. Cajuru x 1 31. Santa Fé do Sul x 1
13. Fernandópolis x 1 32. São João da Boa Vista x 1
14. Franca x 1 33. São José do Rio Pardo x 1
15. Guaimbé x 1 34. São Manuel x 1
16. Indaiatuba x 1 35. São Pedro x 1
17. Itapira x 1 36. Tatuí x 1
18. Itápolis x 1 37. Valentin Gentil x 1
19. Itararé x 1 38. Votuporanga x 1

Sub-total de Aglomerações 6 14 20 Total de Aglomerações 6 33 39

* (930) Serviços Pessoais; (950) Serviços Domésticos

Município
CNAE * Total de 

Aglomerações
Município

CNAE * Total de 
Aglomerações

 

5.11.3 Perspectivas conjuntas – Microrregião e Município 

Conforme ilustra a Tabela 69, observa-se que embora o município de São Paulo 

apresente aglomeração para o CNAE 930 – Serviços Pessoais, a microrregião em que se 

encontra o município não apresenta aglomeração. 

 

Tabela 69 Serviços pessoais 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Santos 1,20 0,06 1,60 0,04

São Vicente 1,55 0,12 1,28 0,08

São Paulo 1,20 0,03 1,46 0,01 São Paulo Sim 1,17 0,03 1,42 0,01

São José do Rio Preto 1,47 0,09 1,07 0,04 São José do Rio Preto Não

Taboão da Serra 1,65 0,23 1,27 0,06 Itapecerica da Serra Não

Valinhos 2,03 0,07 1,26 0,11 Campinas Não

Estabelec.

Santos Não

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados

 

Conforme ilustra o Tabela 70, observa-se que, embora os municípios de Araçatuba, 

Assis, São Manuel, Bragança, Fernandópolis, Itararé, Santa Fé do Sul, Guaimbé e Orlândia 

apresentem aglomerações para o CNAE 950 – Serviços Domésticos, suas respectivas 

microregiões não apresentam aglomeração. 

Tabela 70 Serviços domésticos 
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QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Araçatuba 2,79 0,27 1,97 0,20 Araçatuba Não

Itápolis 3,58 0,31 3,06 0,22

Matão 2,58 0,18 2,84 0,18

Assis 6,70 0,34 2,00 0,52 Assis Não

Batatais 3,66 0,34 2,96 0,25

Cajuru 14,60 0,21 8,19 0,15

Bauru 2,35 0,14 1,76 0,11 Bauru Sim 2,58 0,21 1,83 0,20

São Manuel 4,62 0,27 3,99 0,16 Botucatu Não

Bragança 2,00 0,30 1,38 0,21 Bragança Não

Indaiatuba 5,82 0,57 2,08 0,27 Campinas Sim 1,37 0,13 1,17 0,11

Fernandópolis 2,09 0,11 1,55 0,25 Fernandópolis Não

Franca 5,02 0,23 3,60 0,19 Franca Sim 4,62 0,20 3,21 0,19

Itararé 6,43 0,31 4,68 0,31 Itapeva Não

Jales 8,50 0,29 4,63 0,19 Não

Santa Fé do Sul 10,36 0,31 6,34 0,48

Leme 3,09 0,09 2,82 0,03

Limeira 3,80 0,18 3,80 0,18

Guaimbé 49,83 0,16 23,20 0,19 Lins Não

Marília 2,71 0,44 2,29 0,29 Marilia Sim 2,75 0,33 2,36 0,26

Itapira 3,51 0,42 3,86 0,35

Mogi Guaçu 6,30 0,25 6,28 0,15 Moji-Mirim Sim

Mogi Mirim 5,72 0,15 3,30 0,29

Piracicaba 1,62 0,25 1,38 0,17

São Pedro 14,21 0,11 6,07 0,12

- Jaboticabal Sim 1,26 0,13 1,26 0,12

- Ribeirão Preto Sim 1,34 0,20 1,23 0,15

- São Carlos Sim 1,69 0,22 1,43 0,13

Presidente Prudente 2,45 0,31 2,05 0,10 Presidente Prudente Sim 2,06 0,28 1,49 0,11

Itobi 59,17 0,07 20,02 0,18

São João da Boa Vista 3,15 0,07 1,83 0,42 São João da Boa Vista Sim

São José do Rio Pardo 3,10 0,10 2,53 0,40

Orlandia 8,84 0,33 5,13 0,39 São Joaquim da Barra Não

Tatuí 2,79 0,12 2,84 0,07 Tatui Sim 2,85 0,14 2,60 0,12

Valentin Gentil 56,58 0,34 29,50 0,33

Votuporanga 8,20 0,12 5,13 0,24

Município
Empregados Estabelec.

0,12

Empregados Estabelec.

Araraquara Sim 1,61 0,02 1,68 0,07

Estável 
nos 4 
anos?

Batatais Sim 6,31

Microrregião

0,12 4,27

Jales

Limeira Sim 2,66 0,13

Piracicaba Sim 1,91 0,16

0,12

4,37 0,16 3,68 0,16

2,84

Votuporanga Sim 10,92 0,14 5,65 0,13

0,11

3,35 0,15 2,38 0,10

1,66

 

 

Observa-se também que, embora as microregiões de Jaboticabal, Ribeirão Preto e São 

Carlos apresentem aglomeração para esse mesmo CNAE, não foram encontradas 

aglomerações desse CNAE em nenhum dos municípios que compõem essas microregiões. 

 

5.12 Serviços de saúde 

Nesta seção serão apresentadas as atividades relacionadas à saúde (Grupo CNAE – 

851), envolvendo os serviços de hospitalização prestados a pacientes internos, realizados em 

hospitais gerais e especializados, sanatórios, centros de medicina preventiva e outras 

instituições de saúde com internação, incluindo-se os hospitais militares e centros 

penitenciários; as atividades exercidas em prontos-socorros com assistência 24 horas e com 

leitos de observação; as consultas e tratamento médico e odontológico prestados a pacientes 

externos. Estas atividades podem ser exercidas em consultórios, ambulatórios, postos de 
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assistência médica, clínicas médicas, clínicas odontológicas, oftalmológicas e policlínicas, 

consultas privadas em hospitais, clínicas de empresas, centros geriátricos, inclusive no 

domicílio do paciente; as atividades dos laboratórios de anatomia patológica/citologia, de 

patologia clínica/análises clínicas; os serviços de diálise, de hemoterapia, de raios-X, 

radiodiagnóstico e radioterapia; os serviços de quimioterapia; os métodos gráficos em 

cardiologia e neurologia, exclusivamente em serviço de diagnóstico; os serviços de 

endoscopia, quando voltados exclusivamente ao diagnóstico, a medicina nuclear e o 

radioimunodiagnóstico; as atividades relacionadas com a saúde realizadas por profissionais 

legalmente habilitados, exceto médicos e dentistas, exercidas de forma independente 

(atividades de enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e 

fonoaudiólogos, fisioterapeutas, optometristas, e outras similares); as atividades relacionadas 

a terapias não-tradicionais (cromoterapia, do-in, shiatsu, e similares), as atividades dos 

acupunturistas, podólogos e similares, as atividades de parteiras e curandeiros, as atividades 

de outros profissionais da área de saúde, não especificadas anteriormente (IBGE, 2009).   

Os grupos de CNAEs envolvidos neste conjunto de atividades está mostrado no 

Quadro 45. 

 

Quadro 45 Serviços de saúde 

Grupo 
CNAE 

Descrição do Grupo CNAE 

8511 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR   
8512 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A URGENCIAS E EMERGENCIAS 
8513 ATIVIDADES DE ATENÇAO AMBULATORIAL   

8514 
ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇAO DIAGNOSTICA OU 
TERAPEUTICA   

8515 ATIVIDADES DE OUTROS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE 
8516 OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ATENÇAO A SAUDE 

  

 

 

5.12.1 Perspectiva da microrregião 

Em relação às atividades de atenção à saúde (Quadro 46), apenas 6,35% (4 em 63) das 

microrregiões administrativas do estado de São Paulo, apresentam pelo menos um município 

com algum indicador de aglomeração nesta atividade no período analisado. As exceções, 

ficam para as microrregiões de São Paulo e Limeira, que apresentaram dois municípios de 

aglomerações estáveis nos quatro anos analisados, conforme os critérios definidos para o 

estudo. 
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Quadro 46 Aglomerações consolidadas - Serviços de saúde – Regiões 

 
CNAE*

851
1. Marília x 1
2. Araçatuba x 1
3. Ribeirão Preto x 1
4. Limeira x 1
5. São Paulo x 1
6. Piracicaba x 1

Total de Aglomerações 6 6

Microrregião
Total de 

Aglomerações

* (851) Atividades de Atendimento Hospitalar  

 

 

O fato de poucas cidades apresentarem características de aglomeração nestas 

microrregiões pode apresentar uma descaracterizarão da microrregião como aglomeração, 

recaindo a ênfase nas cidades.  

 

 

5.12.2 Perspectiva do município 

Apenas 6,05% (39 em 645) dos municípios do estado de São Paulo podem ser 

considerados aglomerações estáveis nos quatro anos analisados. Observou-se que o QL médio 

para Empregados é discretamente superior ao QL Estabelecimentos, apresentando um CV 

(índice de dispersão) bastante estável e abaixo dos índices considerados razoáveis (CV < 

0,31), em ambos os casos. Com exceção das cidades de Barretos, São José do Rio Preto e 

Tupã, que apresentaram QL médio para Empregados superior a média QL Estabelecimentos, 

o que indica maior crescimento de empregados do que de estabelecimentos, as demais 

cidades, quase não apresentaram diferença nestas duas categorias. Os municípios que 

apresentaram aglomerações são mostrados no Quadro 47. 

 

 

 

 

Quadro 47 Aglomerações consolidadas - Serviços de saúde – Municípios 
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CNAE* CNAE*
851 851

Sub-total de Aglomerações 17 17
1. Tupã x 1 18. Lorena x 1
2. Marília x 1 19. Votuporanga x 1
3. Jaú x 1 20. Santo André x 1
4. Araras x 1 21. Araraquara x 1
5. tuverava x 1 22. Jundiaí x 1
6. Catanduva x 1 23. Jacareí x 1
7. Dracena x 1 24. Bauru x 1
8. São João da Boa Vista x 1 25. Caçapava x 1
9. Presidente Prudente x 1 26. Piracicaba x 1
10. Ourinhos x 1 27. Sorocaba x 1
11. Santos x 1 28. Mogi das Cruzes x 1
12. Ribeirão Preto x 1 29. Ilha Solteira x 1
13. Araçatuba x 1 30. São Roque x 1
14. São José do Rio Pardo x 1 31. Amparo x 1
15. Bragança Paulista x 1 32. Limeira x 1
16. Jales x 1 33. Campinas x 1
17. Guaratinguetá x 1 34. Assis x 1

Sub-total de Aglomerações 17 34 Total de Aglomerações 34 34

Total de 
Aglomerações

* (851) Atividades de Atendimento Hospitalar

Município
Total de 

Aglomerações
Município

 

 

Ao analisar os dois municípios com maior e menor QL (Itobi e Carapicuíba, 

respectivamente), considerando variáveis como área e população, pode-se inferir que quanto 

maior a área, mais difícil a atuação e distribuição dos profissionais de saúde. Isto pode 

significar que não desenvolveram necessariamente suas atividades conjuntamente, pois 

embora haja concentração nos grandes centros, deve haver dispersão geográfica de parte dos 

profissionais. Quanto à população, também se deve considerar a enorme desproporção entre 

as cidades analisadas, o que pode e deve ser levado em consideração para uma análise 

qualitativa. Por exemplo, pode-se estudar em quais áreas da saúde se desenvolveu as 

atividades. Dada a enorme quantidade de especialidades e sub-especialidades na área da 

saúde, poderia haver uma grande dispersão e em pouco configuraria especialização típica de 

aglomerações. Outro fator a ser considerado nesse tipo de análise é a vizinhança com 

municípios cujos recursos são mais abundantes, atraindo a concentração dessa atividade. 

 

5.12.3 Perspectivas conjuntas – Microrregião e Município 

Combinando-se ambas as perspectivas, microrregiões e municípios, no sentido de 

identificar quais os municípios que, em caráter estável entre 2002 e 2005, comportaram 

intensidades de empregados e estabelecimentos suficientemente grandes para influenciar um 

padrão aglomerado em âmbito microrregional, tem-se a situação apresentada na Tabela 71. 

 

 

Tabela 71 Serviços de saúde 
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QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Amparo 1,213 0,092 1,226 0,023 Amparo Não
Ilha Solteira 1,266 0,028 1,576 0,096 Andradina Não
Araçatuba 1,612 0,042 1,276 0,05 Aracatuba Sim 1,343 0,023 1,093 0,044
Araraquara 1,4 0,067 1,559 0,033 Araraquara Não
Assis 1,168 0,051 1,278 0,046 Assis Não
Barretos 2,546 0,044 1,232 0,021 Barretos Não
Bauru 1,312 0,066 1,152 0,023 Bauru Não
Braganca Paulista 1,555 0,036 1,12 0,062 Braganca Paulista Não
Americana 1,156 0,068 1,239 0,013
Campinas 1,189 0,021 1,441 0,002
Catanduva 1,692 0,016 1,514 0,02 Catanduva Não
Dracena 1,691 0,091 1,385 0,084 Dracena Não
 Lorena 1,436 0,115 1,335 0,026
Guaratingueta 1,5 0,047 1,349 0,016
Ituverava 1,846 0,045 1,336 0,069 Ituverava Não
Jales 1,512 0,11 1,266 0,051 Jales Não
Jau 2,038 0,037 1,146 0,009 Jau Não
Jundiaí 1,34 0,067 1,465 0,007 Jundiai Não
Araras 1,912 0,048 1,422 0,053
Limeira 1,212 0,043 1,269 0,031
Marília 2,369 0,022 1,311 0,026 Marília Sim 1,875 0,007 1,048 0,016
Mogi das Cruzes 1,271 0,129 1,091 0,031 Mogi das cruzes Não
Ourinhos 1,653 0,062 1,563 0,024 Ourinhos Não
Piracicaba 1,301 0,027 1,439 0,014 Piracicaba Sim 1,074 0,037 1,236 0,006
Presidente Prudente 1,654 0,163 1,268 0,011 Presidente Prudente Não
Ribeirao Preto 1,622 0,039 1,593 0,02 Ribeirao Preto Sim 1,204 0,036 1,26 0,015
Santos 1,646 0,049 1,358 0,016 Santos Não
Sao Joao da Boa Vista 1,676 0,048 1,237 0,076
Sao Jose do Rio Pardo 1,585 0,072 1,577 0,005
Orlândia 1,13 0,015 1,235 0,097 Sao Joaquim da Barra Não
Sao Jose do Rio Preto 2,533 0,02 1,226 0,015 Sao Jose do Rio Preto Não
Caçapava 1,311 0,041 1,611 0,055
Jacareí 1,337 0,056 1,295 0,021
Sao Paulo 1,13 0,032 1,149 0,004
Santo André 1,406 0,057 1,513 0,032
Sao Roque 1,265 0,141 1,215 0,04
Sorocaba 1,301 0,076 1,318 0,007
Tupã 2,392 0,216 1,187 0,023 Tupa Não
 Votuporanga 1,414 0,032 1,342 0,01 Votuporanga Não

Empregados Estabelec.

Sorocaba Não

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

1,08 0,026 1,157 0,005

Sao Jose dos Campos Não

Sao Paulo Sim

1,083 0,043

Sao Joao da Boa Vista Não

Limeira Sim 1,135 0,037

Campinas Não

Guaratingueta Não

 

 

Ao combinar ambas as perspectivas obtêm-se uma visão do impacto dos municípios 

nas microrregiões. Nota-se que em algumas microrregiões, apenas um município apresenta 

índices de aglomeração conforme critérios definidos. No caso das atividades de atenção a 

saúde, onde se encontraram seis microrregiões com características de aglomeração, em apenas 

uma delas dois municípios obtiveram índices conforme padrão para aglomeração, nos quatro 

anos analisados. Nas demais, cada microrregião apresentou somente uma cidade, dentro dos 

critérios definidos. 

O que se observa é que, dos 39 municípios que apresentam índices de aglomeração, 

quando se analisa as respectivas microrregiões, percebe-se que apenas em oito situações 

(20,51% dos casos), as microrregiões apresentaram o mesmo desempenho. 
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5.13 Atividades de impressão e serviços conexos para terceiros 

Nesta seção serão apresentadas as atividades de impressão e serviços conexos para 

terceiros (Quadro 48), que incluem a impressão de jornais, revistas e livros, a impressão de 

material escolar e de material para usos industrial e comercial e a execução de outros serviços 

gráficos. 

A gama de serviços deste grupo de atividades é vasta, contemplando a impressão, para 

terceiros, de jornais, revistas, publicações periódicas, livros em geral (atlas, mapas, 

partituras); a impressão, para terceiros, de cadernos e cadernetas escolares; a impressão, para 

terceiros, de agendas, cartazes de propaganda, catálogos, prospectos, materiais para escritório, 

livros de escrituração contábil e fiscal, bilhetes eletromagnéticos, talões de cheque, cartões de 

visita, de felicitações e outros, papel-moeda, selos, etc.; a impressão para terceiros em 

materiais diversos (plástico, tecido, couro, etc.); a execução de serviços de pautação, 

encadernação, plastificarão, corte, vinco, etc., para terceiros, e a produção de matrizes para 

impressão (fotolitos, clichês, chapas para ofsete, fotogravuras, composição de textos e 

imagens em geral, etc.) para terceiros (IBGE, 2009).   

 

Quadro 48 Impressão e serviços conexos para terceiros 

 
Grupo 
CNAE 

Descrição do Grupo CNAE 

222 IMPRESSAO E SERVIÇOS CONEXOS PARA TERCEIROS   

  

 

 

5.13.1 Perspectiva das Microrregiões 

Das 63 microrregiões administrativas do estado de São Paulo, apenas 12 delas 

possuem apresentam algum indicador de aglomeração desse grupo de serviços no período 

analisado. Porém, dentro dos critérios estabelecidos para este estudo, tem-se que esta 

especialização econômica avaliada pelos indicadores de QL se associa a montantes absolutos 

de empregados e estabelecimentos, em caráter estável, em apenas cinco microrregiões, 

conforme ilustrado no Quadro 49.  
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Quadro 49 Aglomerações consolidadas - Impressão e serviços conexos para terceiros - 

Regiões 

CNAE*
222

1. Osasco x 1
2. Franco da Rocha x 1
3. Guarulhos x 1
4. Itapecerica da Serra x 1
5. Sao Paulo x 1

* (222)   Impressão e serviços conexos para terceiros

Microrregião
Total de 

Aglomerações

Total de Aglomerações 5 5

 

 

 

Nota-se que há uma concentração dessas atividades na microrregião de São Paulo e ao 

seu redor, visto que as demais microrregiões (Osasco, Franco da Rocha, Guarulhos e 

Itapecerica) fazem limites com a microrregião de São Paulo. 

 

 

5.13.2 Perspectiva dos Municípios 

Independente de suas respectivas microrregiões, em 616 dos 645 municípios paulistas 

não se identificou qualquer traço de aglomeração das atividades consideradas como de 

impressão e serviços conexos para terceiros. Isso se deve tanto à inexistência da atividade 

como, em alguns casos, ao fato de que mesmo presente, ela se desenvolveu em padrões 

relativos e absolutos pouco expressivos em termos de empregados e estabelecimentos. 

Entre os 29 municípios restantes, em 18 deles os critérios de aglomeração foram 

conjuntamente atendidos descontinuamente entre 2002 e 2005. Portanto, são 11 os municípios 

que apresentaram densidades de empregados e estabelecimentos simultaneamente robustas 

para elevarem-se à condição de aglomeração nos quatro anos analisados, conforme indicado 

no Quadro 50. 

 

 

5.13.3 Perspectivas conjuntas – Microrregião e Município 

Nesta seção são combinadas ambas as perspectivas, microrregiões e municípios, no 

sentido de identificar quais os municípios que, em caráter estável entre 2002 e 2005, 

comportaram intensidades de empregados e estabelecimentos suficientemente grandes para 

influenciar um padrão aglomerado em âmbito microrregional. 
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Quadro 50 Aglomerações consolidadas - Impressão e serviços conexos para terceiros  - 

Municípios 

CNAE*
222

1. Barueri x 1
2. Diadema x 1
3. Embu x 1
4. Guarulhos x 1
5. Itaquaquecetuba x 1
6. Mairipora x 1
7. Pompeia x 1
8. Santana de Parnaiba x 1
9. Sao Bernardo do Campo x 1
10. Taboao da Serra x 1
11. Valinhos x 1

* (222)   Impressão e serviços conexos para terceiros

Município
Total de 

Aglomerações

Total de Aglomerações 11 11

 

 

 

Como foi observado na análise de municípios e microrregiões separadamente, a 

atividade apresenta aglomeração descontínua na quase totalidade das cidades do Estado de 

São Paulo e em número igualmente representativo de microrregiões. De forma conjunta e 

respeitando a continuidade de aglomeração nos quatro anos analisados, observou-se que o 

número de microrregiões que se qualificam como tal é bastante reduzido. Apenas 11 

municípios de cinco microrregiões assim se apresentam. 

 Como se observa na Tabela 72, três microrregiões que apresentaram municípios com 

aglomeração nesta atividade (Campinas, Marília e Mogi das Cruzes) não acompanharam seus 

municípios (Valinhos, Pompéia e Itaquaquecetuba), não se caracterizando como aglomeração 

consolidada nesta atividade.  

Tabela 72 impressão e serviços conexos para terceiros 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Valinhos 1,55 0,27 1,93 0,10 Campinas Não

Pompeia 1,56 0,12 1,46 0,10 Marilia Não

Barueri 4,56 0,11 1,16 0,07

Santana de Parnaiba 3,64 0,07 2,11 0,04

Mairipora 3,64 0,06 1,24 0,25 Franco da Rocha Sim 2,066 0,09 1,129 0,09

Guarulhos 1,65 0,10 1,07 0,02 Guarulhos Sim 1,527 0,10 1,031 0,01

Embu 1,38 0,34 1,10 0,10

Taboao da Serra 4,14 0,09 1,39 0,11

Diadema 2,11 0,40 1,47 0,06

Sao Bernardo do Campo 2,76 0,06 1,41 0,05

Itaquaquecetuba 2,04 0,27 1,32 0,19 Moji das Cruzes Não

Itapecerica da Serra

Sao Paulo 0,04 1,55 0,02

Sim

Sim

Município
Empregados

2,69 0,05 1,38 0,03

1,64

Estabelec.
Microrregião

Osasco Sim

0,13

Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

1,30 0,04

1,09
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Percebe-se uma forte concentração na região oeste do estado, com presenças 

marcantes de aglomerações nos municípios de Barueri e Santana do Parnaíba (microrregião 

de Osasco) e nos municípios de Embu e Taboão da Serra (microrregião de Itapecerica da 

Serra).  

 

5.14 Construção, montagem e reparação de veículos ferroviários e aeronaves 

Nesta seção serão apresentadas as atividades de construção, montagem e reparação de 

veículos ferroviários e aeronaves (Quadro 51). Atividades voltadas a veículos ferroviários 

compreendem a construção e montagem de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes, 

fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários e reparação de veículos 

ferroviários. Atividades voltadas a aeronaves compreendem construção e montagem de 

aeronaves e reparação de aeronaves (IBGE, 2009).   

 

Quadro 51 Construção, montagem e reparação de veículos ferroviários e aeronaves 

 
Grupo 
CNAE 

Descrição do Grupo CNAE 

352 CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS FERROVIÁRIOS  
353 CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E REPARAÇÃO DE AERONAVES 

  

 

 

5.14.1 Perspectiva das Microrregiões 

Das 63 microrregiões administrativas do estado de São Paulo, apenas sete delas 

possuem apresentam algum indicador de aglomeração desse grupo de serviços no período 

analisado. Isso implica em que praticamente a metade das microrregiões tem alguma 

aglomeração. Porém, dentro dos critérios estabelecidos para este estudo, tem-se que esta 

especialização econômica avaliada pelos indicadores de QL se associa a montantes absolutos 

de empregados e estabelecimentos, em caráter estável, em apenas três microrregiões, 

conforme ilustrado no Quadro 52. Denominam-se de consolidadas aquelas atividades que se 

apresentaram com freqüência nos quatro anos (2002 a 2005). 
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Quadro 52 Aglomerações consolidadas - Construção, montagem e reparação de veículos 

ferroviários e aeronaves - Regiões 

352 353
1. Birigui x 1
2. Sorocaba x 1
3. Jundiai x 1

*  (352) Construção, montagem e reparação de veículos ferroviários, (353) 
Construção, montagem e reparação de aeronaves.

Microrregião
CNAE* Total de 

Aglomerações

Total de Aglomerações 0 3 3

 

 

 

Nota-se que apenas as atividades ligadas ao transporte aéreo apresentaram 

aglomerações estáveis. Era de se esperar que a microrregião de São José dos Campos 

apresentasse aglomeração em atividades de construção, montagem e reparação de aeronaves, 

dado que o município de São José dos Campos sedia a Embraer e inúmeras empresas que 

gravitam ao seu redor. 

 

 

5.14.2 Perspectiva dos Municípios 

Independente de suas respectivas microrregiões, em 635 dos 645 municípios paulistas 

não se identificou qualquer traço de aglomeração das atividades consideradas como de 

construção, montagem e reparação de veículos ferroviários e aeronaves. Isso se deve tanto à 

inexistência da atividade como, em alguns casos, ao fato de que mesmo presente, ela se 

desenvolveu em padrões relativos e absolutos pouco expressivos em termos de empregados e 

estabelecimentos. 

Entre os dez municípios restantes, em sete deles os critérios de aglomeração foram 

conjuntamente atendidos descontinuamente entre 2002 e 2005. Portanto, são três os 

municípios que apresentaram densidades de empregados e estabelecimentos simultaneamente 

robustas para elevarem-se à condição de aglomeração nos quatro anos analisados, conforme 

se indica no Quadro 53. Contudo, as atividades relacionadas ao transporte ferroviário não 

apresentaram aglomeração consolidada em nenhum município. O modelo de transporte 

rodoviário adotado pelo Brasil talvez explique este fenômeno. 
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Quadro 53 Aglomerações consolidadas - Construção, montagem e reparação de veículos 

ferroviários e aeronaves - Municípios 

352 353
1. Jundiai x 1
2. Marilia x 1
3. Sorocaba x 1

* (352) Construção, montagem e reparação de veículos ferroviários, (353) 
Construção, montagem e reparação de aeronaves.

Município
CNAE* Total de 

Aglomerações

Total de Aglomerações 0 3 3

 

 

 

5.14.3 Perspectivas conjuntas – Microrregião e Município 

Nesta seção são combinadas ambas as perspectivas, microrregiões e municípios, no 

sentido de identificar quais os municípios que, em caráter estável entre 2002 e 2005, 

comportaram intensidades de empregados e estabelecimentos suficientemente grandes para 

influenciar um padrão aglomerado em âmbito microrregional. 

Como foi observado na análise de municípios e microrregiões separadamente, a 

atividade apresenta aglomeração descontínua na quase totalidade das cidades do Estado de 

São Paulo e em número igualmente representativo de microrregiões. De forma conjunta e 

respeitando a continuidade de aglomeração nos quatro anos analisados, observou-se que o 

número de microrregiões que se qualificam como tal é bastante reduzido, guardando 

proporção ao reduzido número de municípios assim qualificados, embora um deles, como se 

verificará adiante, não tenha qualificado sua microrregião. 

 

Atividade 352 – Construção, montagem e reparação de veículos ferroviários 

Esta classe, como se viu, não apresentou municípios ou microrregiões com 

aglomerações consolidadas no período analisado. Os municípios de Campinas, Hortolândia e 

Paulínia apresentaram aglomerações de forma inconstante (três, um e um anos, 

respectivamente). 

Campinas (três anos) e Sorocaba (um ano) são as microrregiões que apresentaram 

alguma aglomeração, também inconstante, nessa atividade. O município de Campinas teve o 

maior destaque nessa atividade, porém não se sustentou durante o período de quatro anos e 

não foi suficiente para guindar a microrregião de Campinas à condição de aglomeração 

estável.  
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Atividade 353 - Construção, montagem e reparação de aeronaves 

 Como se observa na Tabela 73, três municípios de três microrregiões apresentaram 

aglomeração nesta atividade (Jundiaí, Marília e Sorocaba). Contudo, a microrregião de 

Marília não acompanha seu município (Marília), não se caracterizando como aglomeração 

consolidada nesta atividade.  

A microrregião de Birigui, apesar de se apresentar como aglomeração consolidada, 

não tem qualquer de seus 18 municípios nessa condição.  O exame isolado dos municípios 

dessa microrregião não revelou qualquer explicação para esse fenômeno, não se descartando a 

hipótese de erro de classificação para justificar essa ocorrência. 

Tabela 73 Construção, montagem e reparação de aeronaves 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Jundiai 10,54 1,24 6,63 0,10 Jundiai Sim 2,91 0,31 4,82 0,09

Marilia 24,78 1,36 4,55 0,07 Marilia Não

Sorocaba 39,76 1,38 15,19 0,08 Sorocaba Sim 6,22 0,15 7,70 0,08

- Birigui Sim 11,96 0,28 8,62 0,14

Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.
Município

Empregados Estabelec.
Microrregião

 

 

 

5.15 Serviços de construção 

Nesta seção serão apresentadas as atividades de preparação do terreno, obras de 

edificações e de engenharia civil, instalações de materiais e equipamentos necessários ao 

funcionamento de um imóvel e obras de acabamento (Quadro 54).  

Quadro 54 Serviços de construção 

Grupo 
CNAE 

Descrição do Grupo CNAE 

451 PREPARAÇAO DO TERRENO 
453 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA ENERGIA ELÉTRICA E PARA TELECOMUN. 
454 OBRAS DE INSTALAÇOES 
455 OBRAS DE ACABAMENTO 
456 ALUGUEL DE EQUIPA/TOS DE CONSTRUÇAO E DEMOLIÇAO COM OPERARIOS 

  

As atividades de instalação incluem a instalação dos materiais e equipamentos 

necessários ao funcionamento de um prédio ou de outros tipos de edificações, sendo 

normalmente atividades realizadas no local da obra. Serviços de acabamento envolvem todas 
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as atividades que contribuem para o acabamento de uma construção, tais como: pintura, 

revestimentos, polimento, colocação de vidros, limpeza de fachadas, etc. (IBGE, 2009).   

 

 

5.15.1 Perspectiva das Microrregiões 

Das 63 microrregiões administrativas do estado de São Paulo, 31 delas possuem 

apresentam algum indicador de aglomeração do grupo de serviços de construção no período 

analisado. Isso implica em que praticamente a metade das microrregiões tem alguma 

aglomeração. Porém, dentro dos critérios estabelecidos para este estudo, tem-se que esta 

especialização econômica avaliada pelos indicadores de QL se associa a montantes absolutos 

de empregados e estabelecimentos, em caráter estável, em apenas 14 microrregiões, conforme 

ilustrado no Quadro 55. Denominam-se de consolidadas aquelas atividades que apresentaram 

com freqüência nos quatro anos (2002 a 2005). 

 

 

Quadro 55 Aglomerações consolidadas – Serviços de Construção – Regiões 

 

451 453 454 455 456
1. Ribeirao Preto x 1
2. Piracicaba x 1
3. Campinas x x 2
4. Amparo x 1
5. Jundiai x x 2
6. Braganca Paulista x 1
7. Osasco x 1
8. Guarulhos x 1
9. Sao Paulo x 1
10. Mogi das Cruzes x 1
11. Santos x x 2

* (451) Preparação do terreno, (453) Obras de infra-estrutura para energia elétrica e telecomunicações, (454) Obras 
e instalações, (455) Obras de acabamento, (456) Aluguel de equipamentos de construção e demolição com 
operários.

Microrregião
CNAE* Total de 

Aglomerações

Total de Aglomerações 6 1 1 2 4 14

 

 

Nota-se que em três microrregiões (Campinas, Jundiaí e Santos) as aglomerações 

estáveis identificadas estendem-se a mais do que uma atividade, com aglomerações em duas 

atividades distintas, prevalecendo a concentração em preparação do terreno (451) e aluguel de 

equipamentos e demolição com operários (456). As demais tiveram quantidades suficientes 
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para se qualificarem como aglomerações em apenas uma atividade, conforme será comentado 

adiante em subseção específica a cada CNAE. 

 

 

5.15.2 Perspectiva dos Municípios 

Independente de suas respectivas microrregiões, em 577 dos 645 municípios paulistas 

não se identificou qualquer traço de aglomeração das atividades consideradas como de 

construção. Isso se deve tanto à inexistência da atividade como, em alguns casos, ao fato de 

que mesmo presente, ela se desenvolveu em padrões relativos e absolutos pouco expressivos 

em termos de empregados e estabelecimentos. 

Entre os 68 municípios restantes, em 41 deles os critérios de aglomeração foram 

conjuntamente atendidos descontinuamente entre 2002 e 2005. Portanto, são 27 os municípios 

que apresentaram densidades de empregados e estabelecimentos simultaneamente robustas 

para elevarem-se à condição de aglomeração nos quatro anos analisados, conforme se indica 

no Quadro 56. 

Como se pode notar, a atividade mais presente é a preparação de terrenos (451), 

comum em 15 municípios. Chamam atenção as obras de infra-estrutura (453), ausentes em 

todos os municípios que apresentaram aglomerações. Apenas no município de Itapevi, mas 

somente para número de empregados, essa atividade apresentou sinais de aglomeração nos 

quatro anos estudados. Pode-se supor que todos os municípios estão suficientemente 

atendidos em suas necessidades de energia elétrica e de telecomunicações, porém, por não ser 

objeto deste estudo, não se têm notícias sobre o crescimento futuro da demanda, que, se 

existir, poderá não ser atendida. 

O município que apresentou o maior número de atividades com aglomerações foi 

Cubatão, onde obras e instalações (454), obras de acabamento (455) e aluguel de 

equipamentos de construção e demolição com operários (456) se fazem presentes. 

Apenas quatro municípios apresentam duas aglomerações (Campinas, Indaiatuba, 

Jundiaí e São Paulo) e todos os demais apresentam somente uma aglomeração, sendo que em 

três deles a atividade sempre presente é a preparação de terreno (451). 
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Quadro 56 Aglomerações consolidadas – Serviços de Construção – Municípios 

451 453 454 455 456
1. Amparo 0
2. Aruja 0
3. Cajamar 0
4. Cajati 0
5. Campinas x 1
6. Cotia 0
7. Cubatao x x x 3
8. Franca x 1
9. Guarulhos x 1
10. Indaiatuba x 1
11. Itapecerica da Serra x 1
12. Itapevi x 1
13. Itatiba 0
14. Jandira 0
15. Jundiai x 1
16. Martinopolis x 1
17. Mogi Mirim 0
18. Pirassununga 0
19. Poa x 1
20. Rio Claro x 1
21. Rio das Pedras x 1
22. Sao Jose dos Campos x 1
23. Sao Manuel 0
24. Sao Paulo x x 2
25. Sertaozinho 0
26. Socorro 0

5 17

* (451) Preparação do terreno, (453) Obras de infra-estrutura para energia elétrica e telecomunicações, (454) 
Obras e instalações, (455) Obras de acabamento, (456) Aluguel de equipamentos de construção e demolição 
com operários.

Município
CNAE Total de 

Aglomerações

Total de Aglomerações 0 0 7 5

 

 

 

5.15.3 Perspectivas conjuntas – Microrregião e Município 

Nesta seção são combinadas ambas as perspectivas, microrregiões e municípios, no 

sentido de identificar quais os municípios que, em caráter estável entre 2002 e 2005, 

comportaram intensidades de empregados e estabelecimentos suficientemente grandes para 

influenciar um padrão aglomerado em âmbito microrregional. 

Como foi observado na análise de municípios e microrregiões separadamente, a 

atividade apresenta aglomeração descontínua em boa parte das cidades do Estado de São 

Paulo e em número representativo de microrregiões. De forma conjunta e respeitando a 

continuidade de aglomeração nos quatro anos analisados, observou-se que o número de 

microrregiões que se qualificam como tal é bastante reduzido. Isto talvez se deva a um 
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também reduzido número de municípios assim qualificados, embora alguns, como se 

verificará adiante, não qualifiquem, necessariamente, as suas microrregiões. 

 

Atividade 451 – Preparação de terreno 

A classe de preparação de terrenos contempla a demolição e preparação do terreno, 

sondagens e fundações destinadas a construção e grandes movimentações de terra. 

Quando se analisa esta classe pela perspectiva conjunta, observa-se que 15 municípios, 

de 12 microrregiões diferentes, apresentaram aglomerações nos quatro anos estudados. 

Porém, apenas metade dessas microrregiões (Amparo, Bragança Paulista, Campinas, 

Guarulhos, Jundiaí e Osasco) acompanhou o resultado dos municípios, como pode ser 

observado na Tabela 74. 

 

Tabela 74 Preparação de terreno 

 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Amparo 1,36 0,23 1,29 0,09

Socorro 2,86 0,17 4,71 0,04

Sao Manuel 2,40 0,70 3,53 0,12 Botucatu Não

Itatiba 3,20 0,33 3,41 0,20 Braganca Paulista Sim 1,46 0,20 1,82 0,08

Campinas 1,43 0,18 1,26 0,20

Indaiatuba 2,03 0,40 1,98 0,09

Aruja 23,44 0,30 1,74 0,21 Guarulhos Sim 1,87 0,34 1,31 0,11

Cotia 1,36 0,15 1,77 0,24 Itapecerica da Serra Não

Jundiai 1,46 0,26 2,03 0,05 Jundiai Sim 1,56 0,17 2,38 0,06

Mogi Mirim 2,44 0,06 2,23 0,20 Mogi Mirim Não

Cajamar 1,98 0,24 6,61 0,63

Jandira 13,37 0,13 2,23 0,19

Pirassununga 1,54 0,21 2,03 0,20 Pirassununga Não

Cajati 26,35 0,26 4,32 0,12 Registro Não

Sertaozinho 4,50 0,61 2,67 0,62 Ribeirao Preto Não

Estável 
nos 4 
anos?

Campinas Sim

Empregados
Município

Empregados Estabelec.
Microrregião

Estabelec.

Amparo Sim 1,96 0,14 1,91 0,08

1,15 0,12 1,32 0,09

1,06 0,03Osasco Sim 1,50 0,08

 

 

 

Percebe-se que os municípios-sedes de algumas microrregiões não são, isoladamente, 

aglomerações da atividade de preparação de terreno. Porém, com o auxílio das aglomerações 

de outros municípios elevam a microrregião a que pertencem à condição de aglomeração. 

Cite-se, como exemplo, o caso de Guarulhos, em que apenas o município de Arujá é apontado 

como aglomeração nesta atividade.  
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Atividade 453 - Obras de infra-estrutura para energia elétrica e telecomunicações 

 Este grupo de atividades, que inclui obras para geração e distribuição de energia 

elétrica e obras para telecomunicações, não apresentou aglomerações consolidadas no período 

estudado. Apenas o município de Itapevi, pertencente à microrregião de Osasco, apresentou 

índices de aglomeração em apenas um dos anos do período (2002). 

 

Atividade 454 - Obras e instalações 

 Este grupo compreende os trabalhos de instalação, manutenção e reparação em 

estruturas edificadas dos equipamentos técnicos necessários a seu funcionamento normal. 

Inclui as seguintes classes: instalações elétricas, instalações de sistemas de ar condicionado, 

de ventilação e refrigeração, instalações hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema de 

prevenção contra incêndio e outras obras de instalações (IBGE, 2009).  

 Nele, como se observa na Tabela 75, sete municípios de sete microrregiões 

apresentaram aglomeração nesta atividade. Contudo, apenas a microrregião de Santos 

acompanha seu município (Cubatão), também apresentando uma aglomeração nesta atividade. 

Chama a atenção que, excetuando-se Mogi das Cruzes e Osasco, as microrregiões que não 

apresentaram aglomeração são representadas principalmente pelos seus municípios-sedes. 

 

Tabela 75 Obras e instalações 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Cubatao 11,83 0,09 2,90 0,15 Santos Sim 1,99 0,12 1,14 0,05

Guarulhos 1,89 0,51 1,42 0,16 Guarulhos Não

Itapecerica da Serra 2,53 0,53 1,84 0,20 Itapecerica da Serra Não

Poa 9,92 0,37 1,10 0,06 Moji das Cruzes Não

Rio Claro 13,49 1,75 1,55 0,45 Rio Claro Não

Santana de Parnaiba 2,91 0,43 1,36 0,09 Osasco Não

Sao Paulo 1,21 0,11 1,51 0,00 Sao Paulo Não

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.Estabelec.
Município

Empregados

 

 

Atividade 455 - Obras de acabamento 

 Este grupo compreende obras de alvenaria e reboco, obras de acabamento em gesso e 

estuque, impermeabilização em obras de engenharia civil, serviços de pintura em edificações 

em geral, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer 

material, inclusive de esquadrias, serviços de revestimentos e aplicação de resinas em 

interiores e exteriores, outras obras de acabamento da construção. 

 Como se observa na Tabela 76, além dos cinco municípios que apresentaram 

aglomerações consolidadas, apenas outros 17 apresentaram aglomeração em alguns dos anos 
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estudados, sem conotações de consolidação, como definida neste estudo. Propõe-se que esta 

atividade e a atividade da classe 454 sejam estudadas em anos mais recentes, visto que a 

retomada do crescimento da oferta de moradias pode ter alterado o quadro. 

Tabela 76 Obras de acabamento 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Cubatao 26,21 0,37 1,97 0,10 Santos Sim 4,11 0,32 1,71 0,04

Itapevi 2,66 0,28 2,20 0,02 Osasco Não

Martinopolis 4,88 0,24 3,07 0,89 Presidente Prudente Não

Sao Jose dos Campos 1,87 0,09 1,93 0,16 Sao Jose dos Campos Não

Sao Paulo 1,29 0,05 1,46 0,04 Sao Paulo Sim 1,46 0,05 1,42 0,03

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

 

 Apenas cinco municípios de cinco microrregiões apresentaram aglomeração nesta 

atividade. Contudo, somente duas dessas microregiões (Santos) contam com um aglomerado 

na atividade. 

 

Atividade 456 - Aluguel de equipamentos de construção e demolição com operários 

Este grupo é formado por atividades de aluguel de andaimes com montagem e 

desmontagem, aluguel de escavadoras para construção com operador, aluguel de guindastes, 

empilhadeiras para construção civil, com operador, aluguel de máquinas de terraplanagem 

com operador, aluguel de máquinas e equipamentos para construção com operador, aluguel de 

motoniveladores para construção com operador, aluguel de plataformas com montagem e 

desmontagem, aluguel de tratores para construção com operador, locação de andaimes e 

escoramentos com montagem e desmontagem; locação de equipamentos de construção e 

demolição com operários, escavadoras para construção com operador; locação de guindastes, 

empilhadeiras para construção civil, com operador; locação de máquinas de terraplenagem 

com operador; locação de máquinas e equipamentos para construção com operador; locação 

de máquinas e equipamentos para construção, com operador, locação de máquinas e 

equipamentos para construção, com operador, aluguel de motoniveladores com operador; 

locação de plataformas com montagem e desmontagem e locação de  tratores para construção 

com operador. 

A Tabela 77 mostra que neste grupo de atividades cinco municípios e seis 

microrregiões apresentaram aglomerações. A microrregião de Ribeirão Preto consolida uma 

aglomeração, embora nenhum de seus municípios a acompanhe. Esta microrregião tem 16 

municípios que não se qualificaram como aglomeração pelos critérios adotados neste estudo, 

mas apresentaram potencial conjunto para influenciar a microrregião, caracterizando-a como 

uma aglomeração. 
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Tabela 77 Aluguel de equipamentos de construção e demolição com operários 

 

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

Campinas 2,08 0,19 1,55 0,23 Campinas Sim 1,42 0,28 1,56 0,15

Cubatao 3,96 0,37 14,51 0,37 Santos Não

Franca 1,99 0,23 2,12 0,36 Franca Não

Jundiai 2,98 0,21 2,03 0,16 Jundiai Sim 3,05 0,32 2,48 0,14

Rio das Pedras 40,19 0,16 30,51 0,04 Piracicaba Sim 2,30 0,18 2,07 0,12

- Ribeirão Preto Sim 3,57 0,44 1,21 0,06

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

 

 

 

5.16 Serviços relacionadas à agricultura, silvicultura e exploração de petróleo 

Nesta seção serão apresentadas as atividades de serviços relacionados com a 

agricultura e a     silvicultura, exploração florestal e serviços relacionados, atividades de 

serviços relacionados com a agricultura e a pecuária - exceto atividades veterinárias e as 

atividades de serviços relacionados com extração de petróleo e gás - exceto a prospecção 

realizada por terceiros (112) (Quadro 57Quadro 54).  

 

Quadro 57 Serviços relacionados à agricultura, silvicultura e petróleo 

 

 

 

As atividades relacionadas à agricultura compreendem as atividades realizadas por 

conta de terceiros: preparação de terrenos de cultivos e semeaduras, tratos culturais - capinas 

manuais e químicas (aplicação de herbicidas), pulverização aérea (aplicação de agrotóxicos),  

plantio de mudas nos campos de cultivo, colheita e atividades conexas, tais como: preparação 

das produções para o mercado primário, (limpeza, classificação e manejo de mercadorias), 

controle de pragas, a operação de sistemas de irrigação, as atividades de contratantes de mão-

de-obra para o setor agrícola, a locação de máquinas agrícolas e equipamentos, com operador, 

e o plantio e manutenção de jardins, parques e gramados para fins diversos (IBGE, 2009). 

Grupo 
CNAE

Descrição do Grupo CNAE

16 ATIV. DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA E A PECUARIA
21 SILVICULTURA, EXPLORAÇAO FLORESTAL E SERVIÇOS RELACIONADOS
112 ATIV. DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM A EXTRAÇAO DE PETROLEO E GAS
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As atividades relacionadas à silvicultura compreendem o cultivo de espécies 

madeireiras: plantio, replantio, raleamento e a conservação de bosques e zonas florestais, o 

cultivo de espécies madeireiras para produção de celulose e para outras finalidades e o cultivo 

de viveiros florestais (IBGE, 2009).   

As atividades relacionadas com extração de petróleo compreendem os serviços 

realizados em poços de petróleo e gás natural, por terceiros, a perfuração dirigida, 

reperfuração, perfuração inicial, ereção, reparos e desmantelamento de torres de perfuração, 

cementação dos tubos dos poços de petróleo e gás, fechamento de poços e outras atividades 

conexas. (IBGE, 2009).   

 

 

 

5.16.1 Perspectiva das Microrregiões 

 Como se pode observar no Quadro 58, a atividade 112 (serviços relacionados à 

exploração de petróleo) somente se faz presente na microrregião de São Paulo, embora 

nenhum de seus municípios apresente aglomeração. 

 

Quadro 58 Aglomerações consolidadas - Serviços relacionados à agricultura, silvicultura 

e petróleo – Microrregiões 

 

16 21 112 16 21 112
Sub-total de Aglomerações 22 5 0 27

1. Adamantina x 1 23. Limeira x 1

2. Amparo x 1 24. Moji-Mirim x 1

3. Araraquara x 1 25. Nhandeara x 1

4. Avare x x 2 26. Novo Horizonte x 1

5. Barretos x 1 27. Ourinhos x 1

6. Batatais x 1 28. Paraibuna/Paraitinga x x 2

7. Bauru x 1 29. Piedade x x 2

8. Birigui x 1 30. Piracicaba x 1

9. Botucatu x x 2 31. Pirassununga x 1

10. Braganca Paulista x 1 32. Registro x 1

11. Campinas x 1 33. Ribeirao Preto x x 2

12. Campos do Jordao x 1 34. Rio Claro x x 2

13. Capao Bonito x x 2 35. Sao Carlos x x 2

14. Catanduva x 1 36. Sao Joao da Boa Vista x 1

15. Dracena x 1 37. Sao Joaquim da Barra x 1

16. Franca x 1 38. Sao Jose do Rio Preto x 1

17. Guaratingueta x 1 39. Sao Jose dos Campos x x 2

18. Itapetininga x x 2 40. São Paulo x 1

19. Itapeva x x 2 41. Sorocaba x 1

20. Ituverava x 1 42. Tatui x 1

21. Jaboticabal x 1 43. Tupa x 1

22. Jau x 1 44. Votuporanga x 1

55

* (016) Atividades de serviços relacionados à agricultura  (021)  Silvicultura, exploração florestal e serviços relacionados (112) Serviços ralacionados com 
extração de petróleo e gas.

Total de 
Aglomerações

Sub-total de Aglomerações 22 5 0 27 Total de Aglomerações 43 11 1

Microrregiões CNAE*

Microrregiões CNAE* Total de 
Aglomerações
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 Dessas três atividades, a mais presente nas microrregiões paulistas tem vínculo com os 

serviços relacionados à agricultura, figurando em 43 microrregiões. As atividades 

relacionadas à silvicultura aparecem aglomeradas em apenas 11 microrregiões e sempre 

naquelas que também apresentam aglomerações em serviços relacionados à agricultura.  

 

 

5.16.2 Perspectiva dos Municípios 

 Os serviços relacionados à agricultura se aglomeram em 113 municípios paulistas 

(Atividade 016 – Atividades relacionadas à agricultura e pecuária 

Esta atividade apresenta um número expressivo de aglomerações (Tabela 78).  São 

113 municípios de 41 microrregiões os aglomerados nessa atividade. Além destes, outras 

quatro microrregiões apresentam aglomeração, independente dos municípios que os compõem 

(que não apresentaram essa característica). 

Algumas microrregiões apresentam um grande número de municípios com 

aglomerações, como é o caso de Jaboticabal, Mogi Mirim, Registro, Ribeirão Preto, São João 

da Boa Vista, São Joaquim da Barra, São José do Rio Preto e Sorocaba.  
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Quadro 59), mostrando uma vocação agrícola bastante forte em um estado que também é forte 

em outras atividades, incluindo-se a indústria de transformação.  

Vinte e três municípios apresentam aglomerações em serviços relacionados à 

silvicultura e exploração florestal. Provavelmente a indústria de celulose e papel contribui 

para essas aglomerações no Estado de São Paulo. Este é o caso, por exemplo, do município de 

Itapetininga com suas fazendas de reflorestamento. 

 

 

5.16.3 Perspectivas conjuntas – Microrregião e Município 

A análise do conjunto mostra que o número de microrregiões que se qualificam como 

aglomerados é bastante reduzido na atividade ligada à silvicultura e que apenas uma 

microrregião se qualifica na atividade relacionada à extração de petróleo e gás.  

Atividade 016 – Atividades relacionadas à agricultura e pecuária 

Esta atividade apresenta um número expressivo de aglomerações (Tabela 78).  São 

113 municípios de 41 microrregiões os aglomerados nessa atividade. Além destes, outras 

quatro microrregiões apresentam aglomeração, independente dos municípios que os compõem 

(que não apresentaram essa característica). 

Algumas microrregiões apresentam um grande número de municípios com 

aglomerações, como é o caso de Jaboticabal, Mogi Mirim, Registro, Ribeirão Preto, São João 

da Boa Vista, São Joaquim da Barra, São José do Rio Preto e Sorocaba.  
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Quadro 59 Aglomerações consolidadas - Serviços relacionados à agricultura, silvicultura 

e petróleo - Municípios 

16 21 112 16 21 112
Sub-total de Aglomerações 59 9 0 68

1. Aguai x 1 66. Jaguariuna x 1

2. Agudos x 1 67. Jardinopolis x 1

3. Altinopolis x 1 68. Jose Bonifacio x 1

4. Amparo x 1 69. Lencois Paulista x 1

5. Angatuba x 1 70. Luis Antonio x 1

6. Apiai x 1 71. Mairinque x 1

7. Arandu x 1 72. Marapoama x 1

8. Araras x 1 73. Matao x 1

9. Arealva x 1 74. Mineiros do Tiete x 1
10. Artur Nogueira x 1 75. Miracatu x 1

11. Balsamo x 1 76. Mirassol x 1

12. Bastos x 1 77. Mococa x 1

13. Batatais x 1 78. Mogi Guacu x 1

14. Bebedouro x 1 79. Mogi Mirim x 1

15. Boraceia x 1 80. Monte Azul Paulista x 1

16. Borborema x 1 81. Morro Agudo x 1

17. Botucatu x 1 82. Neves Paulista x 1

18. Brodowski x 1 83. Nova Campina x 1
19. Brotas x 1 84. Novo Horizonte x 1

20. Buri x 1 85. Olimpia x 1

21. Cabreuva x 1 86. Orlandia x 1

22. Cachoeira Paulista x 1 87. Ourinhos x 1

23. Caconde x 1 88. Palestina x 1

24. Cajobi x 1 89. Paraibuna x 1

25. Cajuru x 1 90. Parapua x 1

26. Capao Bonito x x 2 91. Pederneiras x 1

27. Capela do Alto x 1 92. Pedra Bela x 1
28. Capivari x 1 93. Pedregulho x 1

29. Casa Branca x 1 94. Penapolis x 1

30. Cerquilho x 1 95. Piedade x 1

31. Cesario Lange x 1 96. Pilar do Sul x x 2

32. Charqueada x 1 97. Pindamonhangaba x 1

33. Chavantes x 1 98. Pirangi x 1

34. Colina x 1 99. Pitangueiras x 1

35. Colombia x 1 100. Porto Feliz x 1

36. Conchal x 1 101. Registro x 1
37. Corumbatai x 1 102. Rincao x 1

38. Cosmorama x 1 103. Rio das Pedras x 1

39. Cravinhos x 1 104. Salesopolis x 1

40. Divinolandia x 1 105. Salto Grande x 1

41. Dumont x 1 106. Santa Branca x 1

42. Eldorado x 1 107. Santa Cruz da Conceicao x 1

43. Elias Fausto x 1 108. Santa Cruz das Palmeiras x 1

44. Engenheiro Coelho x 1 109. Santa Rita do Passa Quatro x 1
45. Espirito Santo do Pinhal x 1 110. Santa Rosa de Viterbo x 1

46. Fernando Prestes x 1 111. Santo Antonio de Posse x 1

47. Guaira x 1 112. Santo Antonio do Pinhal x 1

48. Guara x 1 113. Sao Jose do Rio Pardo x 1

49. Holambra x 1 114. Sao Luis do Paraitinga x 1

50. Ibate x 1 115. Sao Manuel x 1

51. Igaracu do Tiete x 1 116. Sao Miguel Arcanjo x x 2

52. Igarapava x 1 117. Sao Pedro do Turvo x 1

53. Ipua x 1 118. Sao Roque x 1
54. Itai x 1 119. Sao Simao x x 2

55. Itajobi x 1 120. Serrana x 1

56. Itapetininga x x 2 121. Sete Barras x 1

57. Itapeva x x 2 122. Severinia x 1

58. Itapira x 1 123. Tabapua x 1

59. Itarare x 1 124. Tapiratiba x 1

60. Itatiba x 1 125. Taquaritinga x 1

61. Itatinga x 1 126. Taubate x 1

62. Jaborandi x 1 127. Terra Roxa x 1
63. Jacarei x 1 128. Torrinha x 1

64. Jaci x 1 129. Viradouro x 1

65. Jacupiranga x 1 130. Vista Alegre do Alto x 1

* (016) Atividades de serviços relacionados à agricultura  (021)  Silvicultura, exploração florestal e serviços relacionados (112) Serviços ralacionados com 
extração de petróleo e gas.

0 68 Total de Aglomerações 113 23 0 136

CNAE* Total de 
Aglomerações

Sub-total de Aglomerações 59 9

Município
Total de 

Aglomerações
CNAE*

Município
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Tabela 78 Atividades relacionadas à agricultura e pecuária 

QL médio CV QL médio CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV

 Parapua 2,505 0,08 2,438 0,08  Adamantina Não  Fernando Prestes 9,761 0,27 8,018 0,24

 Amparo 2,183 0,19 1,665 0,06  Amparo Não  Ourinhos 1,890 0,17 1,978 0,13

 Borborema 3,943 0,33 6,945 0,43  Salto Grande 13,554 0,17 15,786 0,15

 Matao 34,176 0,19 2,052 0,30  Sao Pedro do Turvo 10,249 0,19 18,457 0,10

 Arandu 13,988 0,37 11,914 0,12  Piedade 5,630 0,25 4,952 0,31

 Itai 1,852 0,24 2,096 0,16  Pilar do Sul 7,216 0,48 15,886 0,17

 Colina 7,433 0,43 5,649 0,07  Sao Miguel Arcanjo 2,144 0,45 2,282 0,21

 Colombia 3,526 0,27 8,568 0,19  Capivari 1,945 0,25 3,830 0,14

 Altinopolis 1,905 0,11 3,166 0,11  Charqueada 19,428 0,32 11,496 0,17

 Batatais 1,315 0,13 1,378 0,09  Chavantes 6,052 0,39 5,812 0,09

 Cajuru 3,527 0,16 3,328 0,22  Rio das Pedras 8,797 0,08 9,959 0,27

 Agudos 2,174 0,27 2,997 0,23  Aguai 11,449 0,16 10,682 0,17

 Arealva 4,492 0,20 6,143 0,13  Santa Cruz das Palmeiras 5,804 0,83 3,428 0,08

 Penapolis 1,737 0,27 2,915 0,24  Birigui Não  Eldorado 17,114 0,22 8,931 0,31

 Sao Manuel 5,203 0,25 2,250 0,16  Botucatu Sim 5,198 0,31 4,659 0,18  Jacupiranga 13,771 0,09 6,277 0,21

 Itatiba 1,156 0,12 1,420 0,27  Braganca Paulista Sim 0,667 0,44 1,920 0,14  Miracatu 28,063 0,09 15,671 0,19

 Elias Fausto 9,969 0,36 9,058 0,28  Registro 5,663 0,20 3,743 0,28

 Holambra 21,397 0,27 3,956 0,12  Sete Barras 30,317 0,25 24,077 0,22

 Jaguariuna 1,566 0,28 3,604 0,37  Brodowski 1,857 0,18 3,086 0,07

 Santo Antonio do Pinhal 11,699 0,09 7,536 0,31  Campos do Jordao Não  Cravinhos 4,149 0,24 2,256 0,14

 Capao Bonito 3,359 0,13 4,128 0,21  Capao Bonito Sim 51,723 0,11 20,852 0,13  Dumont 20,214 0,24 20,019 0,06

 Cajobi 82,247 0,21 8,956 0,14  Jardinopolis 11,360 0,10 7,076 0,10

 Severinia 9,428 0,50 8,696 0,12  Rincao 27,003 0,52 3,926 0,09

 Tabapua 12,446 0,16 7,701 0,30  Sao Simao 2,632 0,23 4,698 0,05

 Santa Rita do Passa Quatro 4,840 0,15 8,009 0,14  Serrana 17,627 1,22 2,507 0,14

 Santa Rosa de Viterbo 8,373 0,93 6,706 0,15  Brotas 13,842 0,48 15,566 0,39

 Pedregulho 5,493 0,36 4,320 0,08  Franca Não  Corumbatai 9,515 0,34 15,138 0,30

 Cachoeira Paulista 7,225 0,28 8,705 0,24  Guaratingueta  Ibate 25,845 0,27 1,924 0,12

 Angatuba 3,549 0,36 2,804 0,22  Caconde 9,102 0,18 4,226 0,12

 Itapetininga 2,830 0,50 2,766 0,23  Casa Branca 16,424 0,36 9,291 0,48

 Itapeva 2,670 0,33 1,745 0,24  Itapeva Sim 34,646 0,33 17,860 0,19  Divinolandia 8,711 0,26 8,267 0,28

 Guara 27,143 0,54 1,880 0,04  Espirito Santo do Pinhal 3,304 0,42 3,900 0,62

 Igarapava 2,860 0,92 2,786 0,24  Mococa 14,909 0,59 4,902 0,28

 Bebedouro 22,648 0,24 7,901 0,19  Sao Jose do Rio Pardo 4,132 0,36 3,899 0,34

 Monte Azul Paulista 31,867 1,52 13,279 0,25  Tapiratiba 29,454 0,64 5,445 0,20

 Pirangi 4,653 0,33 4,913 0,18  Guaira 5,081 0,21 4,910 0,48

 Pitangueiras 4,786 0,19 8,507 0,18  Ipua 20,775 0,17 19,884 0,12

 Taquaritinga 16,017 0,34 10,694 0,22  Jaborandi 19,234 0,62 6,957 0,20

 Terra Roxa 16,066 0,16 9,798 0,20  Morro Agudo 4,908 0,43 8,138 0,13

 Viradouro 8,919 0,06 9,554 0,19  Orlandia 5,209 0,14 2,575 0,20

 Vista Alegre do Alto 2,636 0,15 6,767 0,15  Balsamo 14,387 0,37 14,944 0,28

 Boraceia 5,316 0,20 10,728 0,10  Jaci 4,971 0,15 16,822 0,04

 Igaracu do Tiete 15,413 0,91 1,935 0,11  Jose Bonifacio 3,261 0,33 3,959 0,41

 Mineiros do Tiete 17,460 0,62 5,166 0,20  Mirassol 2,182 0,26 4,013 0,08

 Pederneiras 3,017 0,47 2,275 0,10  Olimpia 2,955 0,19 5,720 0,27

 Araras 3,882 0,45 1,458 0,17  Palestina 6,820 0,20 5,046 0,16

 Conchal 28,266 0,21 9,530 0,14  Cabreuva 4,084 0,19 1,825 0,29

 Santa Cruz da Conceicao 131,448 0,20 16,491 0,21  Capela do Alto 16,935 0,06 6,203 0,12

 Artur Nogueira 5,146 0,18 5,124 0,27  Mairinque 7,034 0,18 7,217 0,46

 Engenheiro Coelho 15,623 0,41 11,022 0,11  Porto Feliz 1,656 0,11 2,233 0,28

 Itapira 4,297 0,21 3,876 0,19  Sao Roque 4,900 0,26 4,578 0,13

 Mogi Guacu 2,030 0,10 3,617 0,14  Cerquilho 3,075 0,18 6,415 0,20

 Mogi Mirim 4,654 0,04 5,466 0,11  Cesario Lange 5,843 0,68 3,583 0,14

 Santo Antonio de Posse 5,486 0,08 5,673 0,20  Bastos 2,385 0,40 3,345 0,39  Tupa Não

 Neves Paulista 7,098 0,40 8,788 0,28  Nhandeara Não  Cosmorama 39,291 0,57 7,299 0,29  Votuporanga Não

 Itajobi 24,992 0,52 3,565 0,04 - Piedade Sim 4,181 0,61 6,208 0,15

 Marapoama 67,778 0,36 19,646 0,25 - São José dos Campos Sim 6,474 0,15 4,975 0,07

 Novo Horizonte 3,521 0,30 2,853 0,15 - Paraibuna/Paraitinga Sim 30,699 0,60 38,788 0,13

- São Carlos Sim 3,216 0,98 1,914 0,09

Empregados Estabelec.

 Tatui Não

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

 Sao Jose do Rio Preto Não

 Sorocaba Não

 Sao Joao da Boa Vista Não

 Sao Joaquim da Barra Não

1,363 0,17

 Rio Claro Sim 2,351 0,11 2,969 0,03

 Ribeirao Preto Sim 4,385 0,40

1,450 0,89 2,044 0,28

 Pirassununga Não

 Registro Sim

 Piedade Não

 Piracicaba Não

 Novo Horizonte Não

 Ourinhos Não

 Limeira Não

 Moji-Mirim Não

 Jaboticabal Não

 Jau Não

6,8001 0,04

 Ituverava Não

 Itapetininga Sim 53,524 0,24

 Catanduva Não

 Dracena Não

1,953 0,09

 Campinas Não

 Bauru Sim 1,162 0,85

2,037 1,42 3,923 0,16

 Barretos Não

 Batatais Sim

24,179 0,13 10,771 0,28

 Araraquara Não

 Avare Sim

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.
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Atividade 021 – Atividades relacionadas à silvicultura e exploração florestal 

 Apenas as microrregiões de Amparo, Bauru, Mogi das Cruzes e Paraibuna/Paraitinga 

não se classificam como microrregiões aglomeradas nessa atividade (Tabela 79). O município 

de Jacareí, provavelmente o de menor território da microrregião de São José dos Campos, 

chama atenção por formar aglomeração nessa atividade, que normalmente requer grande 

extensão territorial. 

 

Tabela 79 Atividades relacionadas à silvicultura e exploração florestal 

 

QL médio CV QL médio CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV

Pedra Bela 74,380 0,28 145,616 0,17 Amparo Não

Itatinga 192,962 0,21 87,211 0,32 Avare Sim 24,179 0,13 10,771 0,28

Lencois Paulista 7,131 0,89 3,678 0,38 Bauru Não

Botucatu 5,401 0,48 4,665 0,19 Botucatu Sim 5,198 0,31 4,659 0,18

Apiai 16,166 0,76 21,222 0,20

Capao Bonito 107,144 0,23 30,687 0,10

Itapetininga 66,370 0,21 7,560 0,05 Itapetininga Sim 53,524 0,24 6,800 0,04

Buri 44,562 0,51 37,250 0,25

Itapeva 46,028 0,64 21,494 0,31

Itarare 42,077 0,10 14,107 0,16

Nova Campina 42,425 0,36 85,872 0,25

Salesopolis 34,140 0,37 24,817 0,16 Moji das Cruzes Não

Paraibuna 25,416 0,43 17,997 0,15

Sao Luis do Paraitinga 145,206 0,60 51,393 0,15

Pilar do Sul 3,062 0,38 13,428 0,23

Sao Miguel Arcanjo 26,298 0,65 17,880 0,15

Luis Antonio 154,467 0,26 18,895 0,12

Sao Simao 51,216 0,39 24,891 0,06

Torrinha 96,993 0,18 39,639 0,12 Rio Claro Sim 2,351 0,11 2,969 0,03

Jacarei 27,649 0,25 8,441 0,04

Pindamonhangaba 8,873 0,32 7,012 0,07

Santa Branca 250,880 0,35 73,316 0,10

Taubate 2,015 0,24 3,336 0,10

30,699 0,60 38,788 0,13

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.

Sao Jose dos Campos

Ribeirao Preto

Piedade

Paraibuna/Paraitinga

Capao Bonito

Itapeva

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

6,474 0,15 4,975 0,07

4,181 0,61 6,208 0,15

51,723 0,11 20,852 0,13

34,646 0,33 17,860 0,19

4,385 0,40 1,363 0,17

 

 

Atividade 112 – Atividades relacionadas à extração de petróleo e gás 

 Nenhum dos municípios do Estado de São Paulo se classificaram como aglomerados 

na atividade ligada à extração de petróleo e gás. Porém, a microrregião de São Paulo assim se 

classifica (Tabela 80Tabela 79). Esse fato merece outros estudos porque não era de se esperar 

que essa microrregião tivesse essa característica.  

 

Tabela 80 Atividades relacionadas à extração de petróleo e gás 

 

QL médio CV QL médio CV
QL 

médio
CV

QL 
médio

CV

- São Paulo Sim 1,797 0,14 1,513 0,22

Município
Empregados Estabelec.

Microrregião
Estável 
nos 4 
anos?

Empregados Estabelec.
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6 Seleção dos aglomerados importantes da região de Barueri e Santana de Parnaíba 

 

Uma vez computados os QLs das atividades da região e tendo sido verificado que a 

atividade atendeu persistentemente nos quatro anos em análise aos critérios estabelecidos (QL 

Empregados e QL Estabelecimentos maior do que 1), foram eleitos os maiores aglomerados 

da região. A Figura 10Figura 10 apresenta a distribuição de aglomerações por município da 

microrregião de Osasco, onde os municípios de Barueri e Santana de Parnaíba estão inseridos. 

Considerando-se o QL médio dos empregados para a seleção e tomando-se o conjunto 

dos dois municípios (Barueri e Santana de Parnaíba), as atividades 654 (Arrendamento 

mercantil), 712 (Aluguel de outros meios de transporte) e 721 (Consultoria em hardware) 

apresentam os maiores índices, conforme mostrado na Tabela 81. Ou seja, do ponto de vista 

“especialização da atividade”, esses aglomerados mostram-se os mais especializados.  

 

Tabela 81 Maiores aglomerações da região (QL empregados) 

 

CNAE Município 2002 2003 2004 2005 Média 2002 2003 2004 2005 Média
654 Baruei 36,63 25,16 22,55 19,24 25,89 35,90 38,91 27,76 30,65 33,30
712 Santana 15,74 11,53 26,07 5,96 14,82 4,13 3,41 2,53 2,00 3,02
721 Santana 4,98 11,08 8,99 7,86 8,23 8,51 8,30 8,68 8,51 8,50

Empregados - QL Estabelecimentos - QL

 

 

  

Ao se considerar cada município isoladamente, para Barueri obtém-se como mais 

especializadas as atividades 654 (Arrendamento mercantil), 747 (Atividades de imunização, 

higienização e de limpeza) e 631 (Movimentação e armazenagem de carga), conforme 

mostrado na Tabela 82. 

 

Tabela 82 Maiores aglomerações de Barueri (QL empregados) 

 

CNAE Município 2002 2003 2004 2005 Média 2002 2003 2004 2005 Média
654 Baruei 36,63 25,16 22,55 19,24 25,89 35,90 38,91 27,76 30,65 33,30
747 Baruei 9,79 7,65 7,66 4,53 7,40 3,87 3,80 3,29 2,43 3,35
631 Baruei 6,39 6,56 7,37 6,84 6,79 3,42 3,48 4,18 4,15 3,81

Empregados - QL Estabelecimentos - QL
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21 a 30 6 a 10 sem informação
16 a 20 1 a 5

Legenda

 
 

Figura 10 Mapeamento dos aglomerados  da microrregião de Osasco - SP 



 

 

190 

190 

Já para Santana de Parnaíba obtém-se um conjunto diferente de atividades: 712 

(Aluguel de outros meios de transporte), 721 (Consultoria em hardware) e 723 

(Processamento de dados), como se vê na Tabela 83. 

  

Tabela 83 Maiores aglomerados de Santana de Parnaíba (QL empregados) 

CNAE Município 2002 2003 2004 2005 Média 2002 2003 2004 2005 Média
712 Santana 15,74 11,53 26,07 5,96 14,82 4,13 3,41 2,53 2,00 3,02
721 Santana 4,98 11,08 8,99 7,86 8,23 8,51 8,30 8,68 8,51 8,50
723 Santana 8,11 7,70 6,83 5,50 7,04 5,34 5,27 4,71 4,73 5,01

Empregados - QL Estabelecimentos - QL

 

 

Originalmente pensou-se em selecionar os três aglomerados mais importantes em 

termos de tamanho e importância para o PIB. Porém, ao se analisar a fórmula de cálculo do 

QL percebe-se que o próprio QL revela a importância do aglomerado para a região. Assim se 

concluiu porque relaciona a proporção de empregados (ou de estabelecimentos) da atividade 

na região sobre o número total de empregados (ou de estabelecimentos) na região à proporção 

de empregados (ou de estabelecimentos) da atividade no estado sobre o número total de 

empregados (ou de estabelecimentos) do estado, dando noção da grandeza e importância da 

atividade para a região. 

Evitou-se trabalhar com o QL dos estabelecimentos e com o número absoluto de 

estabelecimentos para tentar se evitar erros de interpretação pelo fato de que esses municípios 

podem abrigar sedes de empresas que eventualmente buscam apenas se beneficiar de 

incentivos fiscais oferecidos pelo município. Desse modo, um número grande de 

estabelecimentos não necessariamente emprega um grande número de empregados.  

 Isso ficou evidente ao se buscar empresas da região para servirem de amostra. 

Notadamente as empresas consultadas do segmento de imunização, higienização e de limpeza 

e de aluguel de outros meios de transporte mantêm apenas escritórios nesses municípios e, por 

isso, essas atividades deixaram de ser alvo deste estudo.  

 Foram então selecionadas, pelo critério do QL médio de empregados dos quatro anos 

em estudo, empresas das seguintes atividades: movimentação e armazenagem de carga (631), 

arrendamento mercantil (654), consultoria em hardware (721) e processamento de dados 

(723). Apesar de não se destacarem no critério do QL no horizonte de estudo, algumas 

atividades têm presença notória na região e índices marcantes no último ano do período em 

estudo. Por esse motivo, empresas das atividades cinematográficas e de vídeo (921), 

impressão e serviços conexos para terceiros (222), consultoria em software (722) e construção 

de edifícios e obras de engenharia civil (452) foram incluídas no estudo. 
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7 Caracterização dos aglomerados de Barueri e de Santana de Parnaíba 

 Uma vez definidas as atividades, 27 empresas foram convidadas a participarem da 

pesquisa. Destas, 13 concordaram em conceder entrevistas aos pesquisadores. As entrevistas 

foram gravadas e as análises foram feitas sobre as transcrições das entrevistas, utilizando-se a 

técnica da análise de conteúdo. 

Na definição de Bardin (2003), análise de conteúdo é: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas), destas mensagens 
(BARDIN, 2003, p. 43). 

 

De acordo com Bardin (2003), existem várias técnicas de análise de conteúdo: análise 

categorial, de avaliação, da enunciação, da expressão, das relações (co-ocorrências e análise 

estrutural) e análise do discurso. Destas, a técnica mais adotada é a análise categorial, que, 

segundo a autora: “é rápida e eficaz na condição de se aplicar a discursos diretos 

(significações manifestas) e simples” (BARDIN, 2003, p. 153) 

Neste projeto de pesquisa a análise adotada é a temática, aplicada a discursos diretos, 

abordando três aspectos que influenciam a escolha de localização das empresas: mercado 

consumidor, mercado de fatores e externalidades. 

 

7.1 Pré-análise 

Segundo Bardin (2003), as etapas da análise de conteúdo são três: pré-análise; 

exploração do material; tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A pré-análise consiste em reflexão de um plano de análise baseada em atividades não 

estruturadas (abertas). Basicamente a pré-análise envolve duas etapas: leitura flutuante para 

um primeiro contato com os documentos e definição do corpus de pesquisa, isto é, o conjunto 

de documentos a serem analisados (entrevistas de um inquérito; respostas a um questionário; 

editoriais de um periódico durante um determinado período, etc.). Neste caso as entrevistas 

transcritas constituíram o conjunto de documentos a serem analisados. 

Além destas duas etapas, a pré-análise envolve a formulação das hipóteses e dos 

objetivos, no caso de teste de um referencial teórico já estabelecido, bem como a definição de 

índices ou elaboração de indicadores a serem utilizados na análise do material. O índice pode 

ser, por exemplo, a menção explícita de um tema numa mensagem. O indicador 

correspondente será a freqüência deste tema, seja de maneira absoluta ou relativa. 
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Segundo Bardin (2003), desde a pré-análise devem ser determinadas operações de 

recorte do texto em unidades comparáveis de categorização para análise temática e de 

modalidade de codificação para o registro dos dados. Mas o recorte e a codificação são 

atividades típicas da segunda etapa de análise de conteúdo, que é a exploração do material. 

7.2 Exploração do Material 

A segunda etapa da análise de conteúdo, a exploração do material, consiste 

essencialmente de operações de codificação, isto é, de transformação dos dados brutos do 

texto por recorte, enumeração e agregação (categorização), permitindo uma representação das 

características pertinentes do conteúdo. 

O recorte, ou a fragmentação do texto, consiste na identificação de unidades de 

registro ou de codificação (unidades de significação). De acordo com Bardin, a unidade de 

registro pode ser a palavra, tema, objeto/referente, personagem, acontecimento, documento ou 

a própria resposta (a uma questão aberta) ou a entrevista – “com a condição de que a idéia 

dominante ou principal seja suficiente para o objetivo procurado”. 

O procedimento inicial na fragmentação é listar as palavras indutoras (estímulos) e as 

correspondentes palavras suscitadas (resposta). Em seguida, reunir e descontar as palavras 

idênticas, sinônimas ou próximas a nível semântico. E, por fim, obtém-se as unidades de 

significação ou de codificação/registro (informação condensada). 

Uma vez definidas as unidades de registro (o que se conta) é necessário definir a regra 

de enumeração (como se conta). Os critérios de enumeração, segundo Bardin incluem: 

presença/ausência; freqüência (simples ou ponderada); direção 

(favorável/desfavorável/neutro/ambivalente); ordem (primeiro, segundo, terceiro, etc.); co-

ocorrência (associação; equivalência; oposição). 

No caso do questionário utilizado neste projeto de pesquisa, grande parte das 

assertivas (estímulos) estava formulada já no formato de co-ocorrência, já que associavam 

aspectos do mercado consumidor (condições de demanda) e do mercado de fatores (condições 

de oferta) com a localização da empresa na região. Nesse sentido, a regra de enumeração para 

a maior parte das categorias é a associação, o índice correspondente inclui afirmações do tipo: 

depende ou independe; é importante ou não é importante; não se aplica, etc.; 

Mas a freqüência também é utilizada, já que há respostas que consistem em menção 

explícita a um tema, como, por exemplo, o principal mercado de atuação e a importância da 

infra-estrutura viária. A enumeração por direção, como indiferente ou neutro, também 

acontece em alguns casos 
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Por fim, após definidas as unidades de registro e as regras de enumeração, procede-se 

à categorização, que é o agrupamento das unidades de registro numa rubrica ou classe 

(sistema de categorias). Segundo Bardin (2003), a categorização pode se dar num nível pré ou 

pós exploração do material. A pré-categorização, conforme assinala Bardin, é aplicável 

quando a organização do material decorrer diretamente dos fundamentos teóricos, como é o 

caso deste projeto de pesquisa. Considerando o referencial teórico adotado, são três categorias 

fundamentais: mercado consumidor, mercado de fatores e externalidades, denominadas de 

meta categorias. Como se pode observar no Quadro 60, cada uma delas é composta por várias 

categorias, correspondentes às assertivas. 

 

Quadro 60 Categorias em análise 

META 
CATEGORIAS CATEGORIAS 

PRINCIPAL MERCADO 
LOCALIZAÇÃO DO CLIENTE 
SINERGIA ENTRE EMPRESA E CLIENTE 
DENSIDADE URBANA 
PROXIMIDADE DE GRANDES CENTROS URBANOS 
MERCADO E LIBERDADE DE LOCALIZAÇÃO 

MERCADO 
CONSUMIDOR 

VANTAGENS EM RELAÇÃO AOS CONCORRENTES 
DISPONIBILIDADE DE INSUMOS LOCAIS 
CUSTO OU QUALIDADE DO INSUMO 
QUALIDADE DA MÃO-DE-OBRA E FORMAÇÃO 
ATORES LOCAIS 
FATORES RELEVANTES PARA O NEGÓCIO 
AGLOMERAÇÃO DE EMPRESAS DO SETOR 
LOCALIZAÇÃO DE EMPRESAS MANUFATUREIRAS 
INSUMOS E LIBERDADE DE LOCALIZAÇÃO 
PROCESSO PRODUTIVO E LIBERDADE DE LOCALIZAÇÃO 
BARREIRAS DE SAÍDA 

MERCADO DE 
FATORES 

ALIANÇAS ESTRATÉGICAS OU REDE 
INFORMAÇÃO 
CONHECIMENTO 
COOPERAÇÃO 
INOVAÇÃO 
PODER DE BARGANHA 
DIMINUIÇÃO DE CUSTOS 
CAPTAÇÃO DE CLIENTES 
REPUTAÇÃO 
VANTAGEM COMPETITIVA 

EXTERNALI-
DADES 

OUTROS BENEFÍCIOS 
 

 

 

 



 

 

194 

194 

7.3 Tratamento dos resultados, inferência e interpretação 

De acordo com Bardin (2003), a etapa final de tratamento, inferência e interpretação 

dos resultados consiste de três passos: 

1. Comparar as diferentes observações (respostas) com o mesmo sistema de   
categorias. 

2. Analisar o material segundo as atitudes de avaliação subjacentes: utilizar sinais + ou 
– ou nulo (0). 

 3. Analisar os resultados em função de variáveis externas relativas aos entrevistados. 

 

É importante ressaltar que na comparação das respostas dos entrevistados com o 

sistema de categorias, a associação não é tão direta, principalmente no que se refere à 

separação de aspectos de oferta e de demanda. Infra-estrutura de rodovias e os incentivos 

fiscais e benefícios de órgãos de governo, por exemplo, são citados pelos entrevistados em 

várias assertivas, sejam elas relacionadas a aspectos do mercado consumidor ou do mercado 

de fatores. Em função disso, como se pode observar nos quadros analíticos a seguir, adotou-se 

o procedimento de, para cada categoria analisada, apresentar na primeira linha a resposta 

coerente com a categoria analisada. Nas segundas e terceiras linhas são apresentadas respostas 

que revelam erro de interpretação ou informação adicional. 

 

7.3.1 Mercado Consumidor 

As categorias relativas ao mercado consumidor (Quadro 61) incluem: principal 

mercado e influência sobre localização; influência do cliente na localização; sinergia entre 

empresa e cliente; densidade urbana; proximidade de grandes centros urbanos; aspectos do 

mercado e liberdade de localização; vantagens em relação aos concorrentes. 

Em relação ao principal mercado, as respostas giram em torno de seis segmentos: i) 

logística, transporte e distribuição (produtos eletrônicos de entretenimento e de consumo); ii) 

informática e comunicação (outsourcing de TI e conectividade); iii) indústria gráfica; iv) 

construção e incorporação de imóveis (casas, piscinas, prédios); v) arrendamento mercantil; 

vi) distribuição de filmes em cinema, em vídeo, DVD e televisão. Dos 13 entrevistados, a 

maioria está ligada ao segmento de logística, transporte e distribuição (cinco empresas) e de 

informática e comunicação (três empresas). 

A localização do cliente é importante na determinação da localização da empresa para 

os casos em que o principal mercado é logística, transporte e distribuição, sendo que para as 

operações logísticas a localização do “cliente do cliente” é que é importante. Neste segmento 
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em particular nota-se que há certa confusão com aspectos ligados à incentivo fiscal e infra-

estrutura da região, como o ISS reduzido e o acesso às rodovias, rodoanel e malha viária da 

região metropolitana de São Paulo (ver Quadro 61). Nos demais mercados, a localização da 

empresa independe do cliente. São empresas que atendem um mercado nacional e fazem uso 

da tecnologia de informática e comunicação ou das suas unidades operacionais e parceiros 

locais para o atendimento do cliente. 

Quanto à sinergia entre empresa e cliente, a metade dos entrevistados considera este 

um aspecto importante na localização, principalmente porque contribui em cinco pontos: 

agilidade; adaptação; desenvolvimento de produtos; novas oportunidades de negócio; acesso 

ao sistema do cliente. A agilidade é citada pelas empresas ligadas ao segmento de transporte, 

logística e distribuição. Já os demais pontos foram levantados principalmente por empresas do 

segmento de informática e comunicação. 

A densidade urbana é um aspecto do mercado consumidor que não é tão relevante 

para os respondentes, apenas 4 responderam que é importante, principalmente em função da 

disponibilidade de mão-de-obra. Para duas empresas de logística este é um fator importante 

quando o cliente atendido depende das aglomerações urbanas – embora uma empresa de 

transporte afirme que a densidade até atrapalha, em função dos veículos grandes. 

A proximidade de grandes centros urbanos é importante para a metade dos 

entrevistados, principalmente por conta da proximidade com os clientes e o acesso à infra-

estrutura viária e de transporte (aeroportos) de São Paulo. Para os casos em que esta categoria 

não é importante nota-se que os clientes estão em diversas localidades. Vale ressaltar a 

informação de um entrevistado sobre a forte concentração do varejo (hipermercados e 

supermercados) na zona sul e oeste de São Paulo, o que favorece a localização na região. 

A categoria mercado e liberdade de localização só é apontada em três casos, ligados 

aos setores de comunicação e distribuição de filmes. As respostas dos demais respondentes 

reforçam a importância de se estar próximo dos clientes e a disponibilidade de mão-de-obra 

na região. Mesmo nos casos em que a localização independe do cliente, como informática e 

comunicação, alguns respondentes afirmam que há a necessidade de adaptação a 

regionalismos ou mesmo a exigência de alguns clientes que a empresa esteja próxima dos 

headquarters (localizados em São Paulo). 

Por fim, em relação à categoria vantagens em relação aos concorrentes, a 

localização não é importante, ou indiferente, para a maioria dos entrevistados. Apenas nos 

casos de transporte a localização é considerada um diferencial competitivo. 
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Quadro 61 Meta categoria – Mercado Consumidor 

META CATEGORIA – MERCADO CONSUMIDOR 

RESPOSTAS 

CATEGORIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
transporte transporte distribuição de 

produtos 
eletrônicos 
(entretenimento) 

Fornecimento 
de infra-
estrutura de TI e 
aplicações e 
desenvolviment
o de TI 

Tecnologia da 
informação 

Conectivida
de 

Distribu
ição de 
filmes 
em 
cinema, 
em 
vídeo, 
DVD e 
televisã
o 

Distribui
ção de 
filmes 
em 
DVD 

Arrendamento 
mercantil 

gráfica Construção/incor
poração 

Logística e 
transporte de 
bens de 
consumo(cel
ulares, 
televisores, 
eletrodomésti
-cos e peças 
de reposição) 

Operações 
logísticas 
diversos 
segmentos 
(tecnologia, 
automotivo, 
industrial, life 

science) 

rodovias alíquota ISS 
menor  

    independe da 
localização do 
cliente 

independe 
do cliente 

indepen
de do 
cliente 

indepen
de do 
negócio 

cliente está no 
país inteiro 

independe 
da 
localização 
do cliente 

   localização do 
cliente é 
importante 

Principal mercado 

rodoanel benefícios 
prefeitura 

              malha 
viária 
grande SP 

    

sim incentivos e 
reduções de 
ISS 

muito importante não Não não não não não não, mas é 
importante 

indiferente localização 
dos "clientes 
dos clientes" 
é mais 
importante 

sim 

99% dos 
clientes 
são da 
região 

melhorias e 
atração de 
clientes de 
outras regiões 

proximidade dos 
CDS Wal-Mart, 
Americanas, 
Saraiva, Pão-de-
açúcar 

  centro de 
reparo e 
manutenção 

poderia 
estar em 
qualquer 
praça 

clientes 
espalha
dos no 
Brasil 
inteiro 

clientes 
espalhad
os pelo 
Brasil 

operações 
feitas pelos 
bancos e 
concessionária
s locais 

aprovação 
de clientes 

ISS cobrado no 
local das obras 

  sinergia com o 
cliente 

Localização do 
cliente 

     histórico da HP     represen
tantes 
locais 

parcerias com 
dealers locais 

  obras em SP, 
mas não recebe 
visita dos 
clientes  

  clientes que 
têm clientes na 
região 
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META CATEGORIA – MERCADO CONSUMIDOR 

RESPOSTAS (continuação) 

CATEGORIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
agilidade no 
atendimento 

aumento no 
nível do 
serviço 

agilidade, tempo 
de entrega 

necessidade de 
adaptação a 
mercados 
regionais (MG 
e Nordeste) 

Não não não se 
aplica 

não há não há existe não, tanto faz sim depende da 
estratégia de 
atendimento do 
cliente final 

distância 
aumenta os 
custos e o 
tempo de 
atendimento 

rodoanel e 
acesso às 
rodovias 

vantagem de 
custo 

aumento de 
bases regionais 
devido à 
necessidade de 
mercado e 
diversificação 
de mão-obra 

aglomeração 
de empresas de 
TI e novas 
oportunidades 
de negócio 

qualquer 
tipo de 
cliente ou 
negócio 

      ajuda no 
desenvolvi
mento de 
produtos 
do cliente 

  utilização da 
mão-de-obra 
local 

  

Sinergia entre 
empresa e cliente 

  acesso ao 
maior 
consumidor 
varejista de 
SP (zona 
oeste e sul) 

  atendimento 
internacional é 
feito no Brasil 

          acesso ao 
sistema da 
empresa 

      

Não importa indiferente nenhuma Importante nenhuma nenhuma não se 
aplica 

não não é 
importante 

é 
importante 

é importante é 
fundamental 

depende do 
mercado do 
cliente 

Atrapalha 
(uso de 
veículos 
grandes) 

    mão-de-obra empresas na 
região 
promovem o 
desenvolvimen
to mão-de-obra 

mão-de-
obra no 
local de 
atendiment
o 

clientes 
em todo 
o 
territóri
o 

produto 
não é 
comerci
alizado 
no local 

não depende 
do município e 
nem dos 
municípios ao 
redor 

mão-de-
obra local 

muitas obras na 
região 

destino 
encomendas 
são as 
aglomeraçõe
s urbanas 

cliente que 
atendem a 
grande massa 

Densidade urbana 

                região 
populosa 

obras em locais 
variados 

  clientes 
industriais não 
dependem 
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META CATEGORIA – MERCADO CONSUMIDOR 
RESPOSTAS (continuação) CATEGORIAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Não ajuda 
muito 

65% varejo 
concentrado 
na zona sul e 
oeste de SP 

Total 
Importância 

Importante Não era 
importante 
(reprodução de 
Palo Alto) 

Disponibili
dade de 
mão-de-
obra 

Localiz
ação 
boa 

Não 
importa 

Não depende 
da região 

Sim não é 
fundamental 

depende do 
mercado do 
cliente 

Serviços de 
suporte 

 Clientes na 
região 
metropolitana 

custo elevado 
de mão-de-obra 
nas grandes 
capitais 

Headquarters 
de empresas de 
TI na Berrini 

  aeroport
os e 
estradas 

ausência 
de filiais 

Alta 
capilaridade da 
clientela (redes 
de agências 
bancárias) 

malha 
viária 
grande SP 

obras em locais 
variados 

    

Proximidade de 
grandes centros 

urbanos 

   Redução de 
tempo de 
entrega e custos 

  Presidência e 
Vendas na 
Berrini 

      Parcerias com 
dealers 

 mão-de-obra 
local 

Metro 
quadrado 

  

Grande 
gama de 
clientes na 
região 

Importância 
do varejo na 
região oeste e 
sul 

Depende da 
proximidade 
geográfica 

Alguns clientes 
exigem 
proximidade 
(adaptação à 
regionalismos) 

Proximidade 
com clientes é 
maior em São 
Paulo 

Total 
liberdade 

Qualqu
er lugar 

Qualque
r lugar 

clientes 
espalhados 
pelo Brasil 

Proximida
de com 
clientes e 
mão-de-
obra local 

Comodidade 
preferência por 
obras na região 

Maior oferta 
de mão-de-
obra na 
região 

depende do 
mercado do 
cliente 

Mercado e 
liberdade de 
localização 

Carga seca 
permite 
flexibilidade 
(múltiplos 
produtos) 

  Centrais de 
carga próximas 
(Braspress, 
Fedex, DHL, 
Correios) 

  Energia 
elétrica 
(uso de 
geradores 
próprios) 

Cadeias 
naciona
is 

  Acordos 
operacionais 
com bancos e 
concessionária
s 

    Transporte   

Ajuda Diferencial 
competitivo 

Não Varia independe Não 
necessariam
ente 

Não Não Não Atualment
e não 

indiferente Não afeta Importante para 
clientes 
atuantes na 
região e 
empresas de 
tecnologia 

rodoanel Unidades 
operacionais 
locais 

Indiferença dos 
clientes 

caso ES Atendimento 
nacional 

Mercado 
nacional 

Distribu
ição 
localiza
da em 
Manaus 

produto 
não é 
comerci
alizado 
no local 

  Pedidos 
pela 
internet 
reduzem a 
importânci
a 

importância da 
qualidade do 
serviço 

Compromiss
o, qualidade 
e custo 

  

Vantagem em 
relação a 

concorrentes de 
locais isolados 

  Agilidade e 
agregação de 
valor ao 
cliente 

              Aprovação 
de clientes 
no local 
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7.3.2 Mercado de Fatores 

As categorias relativas ao mercado de fatores (Quadro 62) incluem: 

disponibilidade de insumos locais; custo ou qualidade do insumo; qualidade da mão-de-

obra e formação; atores locais; fatores relevantes para o negócio; aglomeração de 

empresas do setor; localização de empresas manufatureiras; insumos e liberdade de 

localização; processo produtivo e liberdade de localização; barreiras de saída; alianças 

estratégicas ou rede. 

A disponibilidade de insumos locais foi considerada irrelevante para a escolha 

de localização em cinco casos. Nos casos em que é importante, foi comentado o acesso 

à mão-de-obra menos qualificada da região. Curioso que nesta categoria foram citados 

aspectos relacionados ao incentivo fiscal e à infra-estrutura viária. 

O incentivo fiscal é bastante citado na categoria custo ou qualidade, pois para 

grande parte dos entrevistados o custo está diretamente ligado ao ISS. O aspecto 

qualidade só é importante para dois casos.  

Na categoria qualidade da mão-de-obra e formação foi apontado por todos os 

entrevistados que a mão-de-obra operacional é o forte da região, porém há uma 

necessidade de qualificação, principalmente via parcerias com as instituições de ensino. 

SENAIs locais e sindicatos dos trabalhadores são citados como importantes atores na 

formação de mão-de-obra. Em alguns casos há a iniciativa da própria empresa no 

treinamento de pessoal, como é o caso da indústria gráfica.  

O papel de atores locais na escolha da localização foi considerado nulo pelos 

entrevistados, excetuando um respondente, ligado à indústria gráfica, que ressalta o 

papel do curso técnico oferecido recentemente pelo SENAI. Apesar disso é bastante 

citado o papel do incentivo fiscal e o suporte de infra-estrutura em geral por parte das 

prefeituras. Aliás, estes dois aspectos são apontados como os fatores mais relevantes 

para o negócio. 

A aglomeração de empresas do setor é considerada um aspecto importante na 

escolha da localização apenas para três empresas, ligadas ao setor de transporte. Para os 

demais respondentes, a aglomeração não foi importante até porque em alguns casos a 

empresa é pioneira na região. Apesar disso, alguns respondentes consideram que a 

atração posterior de outras empresas para a região influencia na decisão de continuar no 

local. 
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A localização de empresas manufatureiras não é importante para os 

respondentes, com exceção de um operador logístico, para o qual o serviço depende do 

tipo de projeto (se voltado para o fornecedor ou para o cliente). 

Quanto à categoria insumos e liberdade de localização, a maioria diz que tem 

total liberdade, pois, ao contrário da indústria, os serviços prestados dependem 

essencialmente de mão-de-obra, o que pode ser encontrado em qualquer lugar (apesar 

de certa dificuldade). Além disso, há a infra-estrutura de telecomunicações, que permite 

flexibilidade no gerenciamento das operações.  

Esta flexibilidade operacional explica também a categoria processo produtivo e 

liberdade de localização. Alguns, inclusive afirmam que esta categoria não se aplica, 

não há processo produtivo. Por isso mesmo, para a maioria dos respondentes não há 

barreiras à saída. Para algumas empresas inclusive a flexibilidade de atendimento se 

dá a partir de filiais e representações locais. Interessante que para empresas ligadas a 

transporte e logística, caso o cliente mude de local, é mais caro permanecer do que se 

estabelecer em outra localidade. 

Por fim, em relação à aliança estratégica ou operação em rede, praticamente 

nenhum entrevistado afirma ser esta um aspecto relevante na escolha da localização. 

Apenas dois entrevistados afirmaram ter uma aliança formal, sendo que em um dos 

casos a aliança é relacionada à prestação de serviços de suporte. 
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Quadro 62 Meta categoria - Mercado de Fatores 

META CATEGORIA – MERCADO DE FATORES 

RESPOSTAS 

CATEGORIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Sim ISS Frete benefício fiscal irrelevante   não ISS ISS Sim não não não 

acesso à 

mão-de-

obra 

menos 

qualificada 

na região 

acessos aos 

grandes 

mercados 

varejistas 

Empresas de 

transporte 

      ausência de 

mão-de-

obra 

tributo 

incide 

sobre as 

operações 

da empresa 

tributo incide 

sobre as 

operações da 

empresa 

mão-de-obra construtora 

independe de 

local 

embalagem é 

o insumo 

mais utilizado 

região já 

consolidada 

atração de 

mão-de-

obra 

qualificada 

em regiões 

vizinhas 

locomoção 

rápida para 

SP e fora da 

grande SP 

          

 

 

    papel atratividade de 

locais com 

grande 

potencial de 

crescimento 

  mão-de-

obra é 

importante 

em regiões 

novas 

Disponibilidade de 

insumos locais 

  serviços de 

suporte 

                      

incentivo 

fiscal 

custo - mão-

de-obra 

qualidade custo nenhum 

relacionado 

à região 

ISS não faz 

diferença 

custo ligado 

ao ISS 

custo (ISS) custo (ISS) qualidade residência dos 

proprietários 

qualidade e 

custo 

os dois Custo ou 

qualidade do 

insumo 

    rapidez   qualidade 

linhas 

telefônicas 

problema 

nacional 

taxação no 

local de 

prestação do 

serviço 
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META CATEGORIA – MERCADO DE FATORES 

RESPOSTAS (continuação) CATEGORIAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Operacional é 
qualificado 
pelo SENAI 

Sim volatilidade 
de mão-de-
obra barata 

necessidade de 
parcerias fortes 
com as IES 

mão-de-
obra 
operacional 
é da região 

bem servidos 
de mão-de-obra 

poderia 
melhorar 

  pessoal 
treinado e 
remanejado 
pela própria 
empresa 

melhorou 
bastante 

bom potencial 
de 
fornecimento 
de mão-de-
obra na região 

importante 
intercâmbio 
escola-
empresa 

região tem 
oferta 
diferenciada 

Gerencial 
necessita das 
instituições 
de ensino 

Cursos 
profissionali
zantes da 
prefeitura 
local 

necessidade 
de atuação 
governamen
tal 

    proposta de 
agência de 
formação de 
acordo com 
especificações 
das empresas 

expectativa 
de criação 
de escolas 
técnicas 

  conhecimento 
detalhado e 
específico 

SENAI fornece 
custo técnico 
gráfico 

ausência de 
curso técnico 
profissionaliza
nte para mão-
de-obra 
operacional 

articulação de 
conhecimento 
e prática 
beneficia 
empresa e 
alunos 

necessidade 
de 
aprimorame
nto 

  70% de 
mão-de-obra 
operacional 

              maior pólo 
gráfico da 
América Latina 

interesse em 
mão-de-obra 
técnica 
(tecnólogos e 
engenheiros) 

adequação 
curricular e 
indicações de 
profissionais 

  

  participação 
da empresa 
na formação 
de técnicos 

              mercado restrito 
a um tipo de 
equipamento 
favorece a troca 
de mão-de-obra 
entre 
concorrentes 

necessidade 
interface com 
IES para 
adequação de 
profissionais 

região carente 
de 
profissionais 

  

Qualidade da mão-
de-obra e  
formação 

  Ensino 
superior é 
atendido 
pelas 
instituições 
locais 

              formação da 
própria empresa 
para alunos da 
rede pública na 
região (Print 

School) 

      

não não não não não não não não não SENAI não sindicatos de 
trabalhadores 
poderiam dar 
suporte nos 
períodos de 
pico 

entidades 
governamen
tais são 
avaliadas 
mas não 
prioritárias 

Atores locais 

prefeitura 
ajuda mas 
não há 
parceria 

prefeitura 
fornece 
infra-
estrutura de 
transporte 

incentivos 
fiscais e 
infra-
estrutura em 
geral 

informações, 
incentivos fiscais 
e infra-estrutura 
em geral 

incentivo 
fiscal 

incentivos 
fiscais e de 
política pública 
em geral 

tributação incentivo 
fiscal 

ISS incentivo fiscal incentivos 
fiscais 
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META CATEGORIA – MERCADO DE FATORES 

RESPOSTAS (continuação) CATEGORIAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
infra-
estrutura 

incentivo 
fiscal 

infra-
estrutura de 
transporte 

 informações 
tecnológicas e de 
mercado, 
incentivos 
fiscais, infra-
estrutura física, 
energia, 
comunicação. 

incentivo 
fiscal 

incentivos 
fiscais e poder 
público 

tributação incentivo 
fiscal 

ISS incentivo fiscal aluguel e 
disponibilida
de de terreno 

aspecto fiscal infra-estrutura Fatores relevantes 
para o negócio 

          mão-de-obra            facilidade de 
acesso e mão-
de-obra 

  

Sim Sim, mas no 
início não 

Sim Sim, mas no 
início não 

Sim não, foi 
pioneiro 

não não não, foram os 
pioneiros 

    não afeta não Aglomeração de 
empresas do setor 

Noção de 
mercado 

  Proximidade 
Warehouses 

Influencia na 
decisão de 
continuar 

Presença de 
parceiros 

atração 
posterior de 
outras 
empresas do 
setor para a 
região 

comodidade   atração 
posterior de 
outras 
empresas do 
setor para a 
região 

    custo e 
qualidade 

demanda da 
região 

Já estavam 
instaladas na 
região 

Não saberia 
dizer 

Não Não Não Não Não Não 
influencia 

Não Não  Não Sim, afeta Localização de 
empresas 

manufatureiras 
 Produz só o 

serviço 
    Produção 

em Manaus 
Não 
ligação 
com os 
negócios 

 Fornecedores de 
papel (principal 
insumo) estão 
em outros 
Estados 

 Diferencial é 
proximidade 
do cliente 

Depende do 
projeto 
(próximo dos 
fornecedores 
ou do cliente) 

Depende do 
cliente 

flexibilidade 
do serviço 

transporte 
Frete 

mão-de-obra 
infra-estrutura 

telecomuni
cações 

  não se 
aplica 

total 
liberdade 

  mão-de-obra 
(apesar de certa 
dificuldade) 

  Diferente da 
indústria 

  Insumos e 
liberdade de 
localização 

 utilização de 
ponto de 
operação 
logística 

      total 
liberdade 

permanece 
na região 
por 
comodidad
e 

máquinas     Insumos 
importantes 
são metro 
quadrado, 
pessoas, 
transporte 
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META CATEGORIA – MERCADO DE FATORES 

RESPOSTAS (continuação) CATEGORIAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Fornecimento 
local de 
serviços 
(postos de 
combustível, 
manutenção e 
peças) 

  não há 
processo 
produtivo 

não se aplica Call Center 
e  
ferramentas 
de 
comunicaçã
o 

  não se 
aplica 

nada prende todos informática   mão-de-obra depende do 
cliente 

          total 
liberdade 

comodidade   telecomunicaçõ
es 

      

Processo produtivo 
e liberdade de 

localização 

            permanênci
a na região 
associada às 
instalações 

            

parte da 
operação 

não pensou 
sobre o 
assunto 

não há não há nenhum 
tipo de 
barreira 

geradores de 
energia 

não há comodidade ISS equipamentos  não há não há não há 
(inclusive já 
mudou 
algumas 
vezes) 

distância e 
custo 
inviabilizam 
permanência 
no local 

      sites HP e 
EDS em 
outros 
lugares 

infra-estrutura casos de 
empresas do 
setor que se 
deslocaram 
para 
Fortaleza 

custos da 
mudança 

  Indústria 
prestadora de 
serviços 

opção pelo 
local 

orientado pelo 
cliente 

preferência 
dos clientes 
(proximidad
e do 
escritório 
central) 

Barreiras de saída 

          acessibilidade 
aos órgãos da 
prefeitura 

   funcionários 
do local 

          

não sim, mas 
apenas 
serviços de 
suporte 

sim não não   sim não não há 
necessidade 

Não não   sim 

potenciais 
parcerias em 
outras regiões 

  BRASPRES
S e 
CORREIOS 

      principal 
fornecedor 
está na 
região 

    ajuda mútua 
informal 
esporádica entre 
empresas do 
setor 

ajuda informal   alianças 
com 
transportad
oras do 
Brasil 
inteiro 

Aliança estratégica 
ou rede 

    descontos e 
preferência 
pelo envio 

      mas há 
parcerias 
em outros 
estados 
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7.3.3 Externalidades 

As categorias relativas às externalidades incluem: acesso à informação; acesso 

ao conhecimento; cooperação; inovação; aumento do poder de barganha; redução de 

custos; facilidade na captação de novos clientes; reputação; outros benefícios; vantagem 

competitiva. 

Cinco das 13 empresas respondentes consideram que sua localização gera maior 

acesso à informação. Os respondentes alegam que por estar próximos a um grande 

centro (São Paulo), a facilidade é maior. As outras oito empresas não consideram a 

localização um fator importante, haja vista que com a tecnologia disponível hoje, a 

informação pode ser acessada de qualquer lugar. 

Curiosamente, dos cinco respondentes que consideraram o acesso à informação 

facilitado pela localização de suas empresas, apenas quatro consideram que a 

localização reflete no acesso ao conhecimento. Um dos respondentes associa 

diretamente o acesso à informação com o desenvolvimento e acesso ao conhecimento de 

mercado e técnico. 

Quanto à cooperação, novamente, apenas quatro respondentes consideram a 

localização um fator importante para esta categoria. Parece que a facilidade de contato, 

advinda do tamanho das cidades da região, auxilia no desenvolvimento, até mesmo 

informal, de cooperação entre as organizações. 

A inovação não foi considerada uma externalidade positiva por nenhum dos 

respondentes. Na visão deles, a inovação vem de fornecedores e hoje não possui 

localização geográfica restritiva (pode ocorrer em qualquer lugar e ser transferida). 

A categoria aumento do poder de barganha é apontada em cinco casos, 

ligados aos setores de transporte e distribuição, arrendamento mercantil e incorporação. 

Para os respondentes de organizações atuantes nestes setores, a tributação mais baixa na 

região e a facilidade de contato com clientes aumentam o poder de barganha. Um dos 

respondentes aponta que em sua opinião, o poder de barganha seria maior em São 

Paulo, pelo acesso ao transporte aéreo facilitado, uma vez que sua área de atuação é 

distribuição de filmes nacionais e internacionais. 

Ainda por conta dos incentivos fiscais e tributários, metade dos respondentes 

considera que a localização na região auxilia na diminuição de custos. Parece, 

considerando o conjunto das entrevistas, que o incentivo fiscal foi um dos dois fatores 
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mais importantes para a implantação das empresas na região, O outro, recorrentemente 

apontado, foi a facilidade de acesso e escoamento rodoviário que aparecem na categoria 

outros benefícios. 

Em relação à facilidade de captação de novos clientes, apenas quatro 

organizações consideraram esta uma externalidade positiva. Em contrapartida, nove 

organizações não percebem esta relação e um respondente considera esta uma 

externalidade negativa em virtude da natureza de seu negócio (distribuição de filmes). 

Apenas dois respondentes associam sua localização com a categoria reputação, 

principalmente em virtude do crescimento da região. Os demais não percebem esta 

relação.  

Por fim, em relação à categoria vantagem competitiva, a localização é vista 

como benéfica, mais uma vez, determinada principalmente pelo acesso rodoviário e 

pelos incentivos fiscais. Nesta categoria os respondentes do setor de transporte e 

logística apontam o acesso aos clientes como vantajoso. Alguns respondentes 

exprimiram que para eles a vantagem era pessoal, proporcionada pela possibilidade de 

melhor qualidade de vida em uma região ainda não tão desenvolvida como São Paulo. 

Como comentários adicionais, os respondentes apontaram a necessidade de 

desenvolvimento da malha hidroviária, o potencial de crescimento da região para alguns 

setores e o acesso à mão-de-obra hoje já estabelecida na localidade. 
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Quadro 63 Externalidades 

META CATEGORIA – EXTERNALIDADES 

RESPOSTAS 

CATEGORIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Informaçóes 
circulam 
rápido. 

Informaçáo 
está em todo 
lugar. 

Não Sim. Não. Não Não Náo. Não. Sim Sim. Não Não Informaçáo 

Facilidade de 
acesso. 

Aqui a 
dificuldade 
de acesso é 
menor. 

           

Não Sim. De 
mercado. 

Não Sim. Não Não Não Não Não Sim Sim. Não. Não. Conhecimento 

 Conhecimen
to técnico. 

           

Sim Não Sim. Não Não Não Não Não Não Sim Sim Não Não Cooperação 

Facilidade de 
contato. 

            

Inovação 

Não Não. Vem 
dos forne-
cedores. 

Não Não Não Não Não Não Não Não. Vem do 
fornecedor. 

Não. Inova;áo 
vem de 
qualquer lugar. 

Não Não 

Sim. Sim. Sim. Não. Não Não Não Não. SIM. Não. Sim.   Aumento de Poder 
de Barganha 

Na região. Diferenciais 
que náo 
existem em 
São Paulo. 
Não explica 
quais. 

     São Paulo é 
melhor para 
acesso 
internacional 
(aeroporto, 
p.ex.). 

ISS mais 
baixo. 

Está relacionado 
à quantidade e 
não à 
localização. 

Pela facilidade 
de contato 
pessoal. 

Não Não 

Sim. Sim. Sim. Sim. Não Não Não Não. Sim. Sim. Não Não Não Diminuição de 
Custos 

Impostos. Tributos.       Tributação 
(ISS). 

Proximidade à 
malha viária. 

   

Sim. Não. Sim. Não. Facilidade de 
contato. 

Não Não Não Não Não Não Sim.  Facilidade de 
Captação de 

clientes A 
aglomeração 
auxilia. 

Localização 
associada a 
custo e não a 
cliente. 

     Pelo contrário, 
empresa 
afastada. 

   Contato 
pessoal 
facilita. 

Não 

Reputação 

Sim. 
Crescimento 
da cidade. 

Não. Sim. Não. Não Não Não Não. Não Não. Não. O que 
influencia é 
negociação, 
nome etc. 

Não Não 
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META CATEGORIA – EXTERNALIDADES (continuação) 

RESPOSTAS 

CATEGORIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Reputação 

Sim. 

Crescimento 

da cidade. 

Não. Sim. Não. Não Não Não Não. Não Não. Não. O que 

influencia é 

negociação, 

nome etc. 

Não Não 

Não Não Agilidade Não Não Não Não Não Não Escoamento da 

produção. 

Não Tributos.  Outros Benefícios 

           Logística.  

Acesso viário. Próximo ao 

mercado 

varejista. 

Custo. Benefícios 

fiscais. 

Sim. Região 

propicia  

receptividade e 

contato com 

clientes. 

Qualidade de 

vida. 

Não. Não. Tributos. Proximidade com 

rodovias. 

Não. Acesso 

rodoviário, 

telefonia. 

Considera 

todas as 

externalidad

es visíveis e 

vantajosas. 

Vantagem 

Competitiva 

Acesso a 

clientes. 

Financeiras.   Mão-de-obra Benefícios 

fiscais e acesso 

à Prefeitura. 

Contatos São 

feitos da 

mesma 

forma. 

São Paulo 

talvez fosse 

mais 

vantajoso. 

 ISS.  Legislação.  

Outros 

Comentários 

Não Não há 

impeditivos 

para 

mudança de 

localidade. 

Não. Perda de 

mão-de-

obra. 

Crescimento 

de TI na região 

beneficia 

empresas. 

Não. Cidade 

pequena gera 

proximidade 

entre as 

pessoas. 

Não Não Não. Potencial para 

crescimento na 

construção 

civil. 

Necessidade 

de 

desenvolvim

ento de 

malha 

hidroviária. 

Rodoanel 

facilita. 
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8 Conclusões 

 

 Para a apresentação das conclusões preferiu-se organizá-las conforme a 

seqüência dos objetivos específicos.  

 

Conceituação de “serviço” 

 O primeiro objetivo específico almejou conceituar serviço como atividade 

produtiva. Nesse sentido, as diversas discussões em busca de consenso para a definição 

do conceito de serviço reforçaram a definição de Meirelles (2006), co-autora deste 

presente estudo. Assim, define-se serviço como realização de trabalho, ou seja, é 

trabalho em ação, empregando-se para realizá-lo recursos humanos, máquinas e/ou 

equipamentos. Lembramos que essa definição norteou a seleção das atividades 

contempladas neste estudo. 

As discussões permitiram ainda que se reforçassem os postulados de Meirelles 

(2006). Esse reforço se deu ao tomar cada uma das atividades e criticá-las sob o critério 

dos postulados, verificando-se sua validade na missão de selecionar as atividades. Os 

postulados são abaixo reproduzidos.  

a) Serviço é trabalho na sua acepção ampla e fundamental, podendo ser realizado 

não só através dos recursos humanos (trabalho humano) como também através 

das máquinas e equipamentos (trabalho mecânico, não realizado por recursos 

humanos). 

b) Serviço é trabalho em processo, ou seja, serviço é trabalho na concepção 

dinâmica do termo, trabalho em ação; 

c) Todo serviço é realização de trabalho, mas nem toda realização de trabalho é 

serviço, ou seja, não existe uma relação biunívoca entre serviço e trabalho. 

 

Em função desta perspectiva conceitual, foram incluídas na análise atividades 

que, apesar de classificadas nas estatísticas oficiais como de indústria (ou de extrativa 

mineral e agropecuária), são de serviço. O principal critério utilizado para inclusão 

destas atividades foi a própria denominação de serviço constante no código CNAE. Este 

é o caso, por exemplo, dos serviços ligados à extração de petróleo, construção civil, 
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manutenção veicular, e atividades que, segundo a própria definição das empresas 

entrevistadas, são de serviço - como é o caso da indústria gráfica. 

 

Critérios para a identificação de aglomerados 

O segundo objetivo específico deste estudo buscou a origem dos critérios e das 

caracterizações de aglomerados de serviços em contraposição aos critérios usados 

para as atividades de manufatura e também buscou avançar nos estudos sobre o tema. 

Com base nas críticas aos estudos até então realizados - que utilizavam apenas uma 

dimensão para a definição de aglomerações como também de critérios arbitrários ao se 

definir limites absolutos de números mínimos de estabelecimentos ou de empregados – 

neste estudo se buscou um critério que evitasse tais situações.  

Assim, neste estudo, procedeu-se ao cálculo do QL tomando como base a 

quantidade de empregados e o número de estabelecimentos como dimensão de 

aglomeração, e adotou-se o parâmetro de QL ≥ 1,0 para ambas as variáveis, o que indica 

estar a região acima da média do universo de referência. Mais ainda, conforme já 

explicado, sabendo-se que a aplicação do critério do QL de forma irrestrita poderia 

conduzir à conclusão de existir uma aglomeração de serviços em municípios com 

pouquíssimos empregados ou pouquíssimos empregadores, foram também impostos 

limites absolutos de números mínimos de estabelecimentos e empregados e, já que não 

há critério teórica e empiricamente fundamentado para isso, definiu-se como critério 

mínimo que os números de estabelecimentos e de empregados da atividade no 

município fossem superiores à mediana verificada no estado. 

Mesmo com este avanço metodológico, devido às limitações das bases 

estatísticas, ainda foram encontradas situações que podem conduzir à conclusão de 

existência de uma aglomeração de serviços em municípios cuja atividade, em 

quantidade de empregados ou em número de estabelecimentos, não seja importante o 

suficiente para que seja definida como aglomeração. 

Pode-se tomar como exemplo o caso do Grupo 723 - Processamento de dados, 

no município de Santa Maria da Serra. Apesar de apresentar ao longo do horizonte 

temporal estudado apenas uma quantidade máxima de 22 empregados e um número 

absoluto máximo de sete estabelecimentos (sendo que ambos estes números máximos 

ocorreram apenas em 2002 e nos anos seguintes foram mais insignificantes ainda), em 

um grupo de atividades cuja quantidade mínima de empregados foi de 15.489 em 2002 
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e chegou até o máximo de 24.267 em 2005 e cujo número de estabelecimentos mínimo 

foi de 8.490 e chegou ao pico de 14.161 em 2005, apesar de tal falta de 

representatividade foi classificado como uma aglomeração. 

Seria uma disfunção da metodologia proposta a classificação deste município 

como uma aglomeração, apesar de ter preenchido todos os requisitos estipulados para a 

determinação de uma aglomeração. 

Claramente o critério utilizado (verificação concomitante e simultânea das 

dimensões quantidade de empregados e número de estabelecimentos com QL ≥ 1,0, 

aliada ao critério adicional de superioridade da mediana para evitar as distorções que o 

QL apresenta no tocante a superestimar a existência de aglomerações em pequenas 

regiões e minimizar a existência das mesmas em grandes regiões) precisa ser 

aprimorado, pois, apesar de evitar escolhas arbitrárias e de reduzir sobremaneira as 

distorções nos resultados, ainda assim, como demonstra o caso do município de Santa 

Maria da Serra, deixa uma lacuna a ser sanada. 

A solução, já percebida pelos autores deste estudo, mas que obsta na limitação 

das bases de dados estatísticas oficiais, é a de que a dimensão “valor agregado” também 

seja incluída como critério de definição de aglomerados, junto e concomitantemente 

com os critérios aqui já defendidos, pois se entende que uma aglomeração deva ser 

medida por todas as dimensões que concomitantemente melhor possam descrevê-la no 

sentido de geração de emprego, número de estabelecimentos e valor adicionado. 

Sob esta ótica, somente poderiam ser classificadas como aglomerações aquelas 

regiões ou municípios cujo QL fosse igual ou superior a 1,0 – o que indica que estão 

acima da média do universo pesquisado – nas dimensões de número de 

estabelecimentos, quantidade de empregados e valor adicionado. A Figura 11Figura 11 

mostra o esquema do modelo tridimensional proposto. 

Por meio deste modelo tridimensional pode-se ir além e estabelecer uma 

classificação com relação ao grau de aglomeração baseado nas variáveis propostas. 

Assim, poderíamos dividir as aglomerações em 3 tipos: o Tipo III ou Completa, para 

aquelas que apresentassem o resultado do QL ≥ 1,0 para todas as três dimensões de 

análise (número de estabelecimentos, quantidade de empregados e valor adicionado); a 

de Tipo II ou Parcial, para aquelas que apresentassem o resultado do QL ≥ 1,0 para pelo 

menos duas das três dimensões de análise (número de estabelecimentos e quantidade de 

empregados, ou número de estabelecimentos e valor adicionado, ou ainda quantidade de 

empregados e valor adicionado); e, por fim, a de Tipo I ou Simples, para aquelas que 
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apresentassem o resultado do QL ≥ 1,0 apenas para uma dimensão estudada (número de 

estabelecimentos ou quantidade de empregados ou valor adicionado). O Quadro 64 

esquematiza as possibilidades oriundas desta proposta de classificação. 

 

 

 

Figura 11 Modelo Tridimensional de Definição do Tipo de Aglomeração 

Fonte: Guimarães (2009) 

 

Este modelo tridimensional de classificação de aglomerações permitiria melhor 

estudar as aglomerações e suas externalidades e, de uma maneira clara e definida, 

estabelecer, sem arbitrariedades e sem distorções, quando realmente estamos tratando de 

uma aglomeração. A partir desta definição, os estudos a serem realizados com o 

objetivo de estabelecer os fatores condicionantes para estas aglomerações realmente 

estudariam verdadeiras aglomerações, nas três dimensões, e poderiam oferecer 

resultados importantes para a formulação de políticas públicas de desenvolvimento 

regional. 
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Quadro 64 Tipos de Aglomerações do Modelo Tridimensional Proposto 

Tipo de 
Aglomeração

Número de 
Estabelecimentos

Quantidade de 
Empregados

Valor Adicionado

III + + +

+ + -
II + - +

- + +
+ - -

I - + -
- - +

Inexistência - - -

Dimensão

 

Fonte: Guimarães (2009) 

 

Entretanto, este modelo esbarra em uma limitação das estatísticas oficiais, pois 

inexiste uma base de dados que contemple estas três dimensões concomitantemente e 

possibilite o cálculo do QL em todas elas e, em conseqüência, a definição clara de um 

aglomerado. 

A base de dados que mais se aproxima desta possibilidade é a base da RAIS, 

mas em suas variáveis de pesquisa ela apresenta o porte da empresa, e não o 

faturamento do estabelecimento. O uso de proxies que poderiam jogar luz sobre a 

dimensão “valor adicionado” também seria de extrema dificuldade de 

operacionalização. 

Assim, este estudo propõe aos responsáveis pela elaboração das estatísticas 

oficiais, em especial aos elaboradores da RAIS, que estudem a possibilidade de incluir 

esta variável nas próximas edições das pesquisas, o que seria de enorme valia para a 

comunidade científica e com certeza colocaria nosso país na vanguarda da elaboração 

de pesquisas sobre aglomerações e suas externalidades, sendo um valioso instrumento 

para a formulação de políticas de desenvolvimento regional ligadas às idiossincrasias de 

cada região nacional. 

 

Identificação de aglomerados em atividades de serviço no Estado de São Paulo 

 Como afirmado anteriormente (em 4.3 Estratégias de ação), um dos pontos 

centrais desta pesquisa é a contribuição metodológica para a identificação das 
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aglomerações das atividades econômicas, contida no terceiro objetivo deste estudo. 

Vários estudos se valem de critérios cujos limites de parâmetros são arbitrariamente 

recomendados, sem que se justifique tais parâmetros e tais medidas. No segmento 

econômico de serviços, em especial, há uma grande carência de estudos sobre 

aglomerações.  

Assim, procurou-se neste estudo estabelecer uma regra justificada que pudesse 

ser mais amplamente adotada. O ponto de partida foi a definição clara de serviços e os 

critérios para sua seleção. A seguir, fixaram-se os parâmetros para caracterizar, para 

municípios e microrregiões, as aglomerações em torno de uma dada atividade.  Nesse 

sentido, as perspectivas municipais, microrregionais e o conjunto municípios-

microrregiões foram fixados como elementos de análise. 

Para o cálculo do Quociente Locacional adotou-se a prática de considerar 

simultaneamente o âmbito de empregados e de estabelecimentos, incluindo-se aqueles 

sem empregados, por se entender que esse critério é menos arbitrário por considerar a 

característica tecnológica e empreendedora de cada atividade específica. Desse modo, 

considera-se um avanço a utilização da mediana no lugar da média ao proporcionar que 

se trabalhasse com um número realista e mais apropriado aos propósitos deste estudo. 

Considere-se, ainda, que o emprego do coeficiente de variação (CV) contribui para a 

análise da estabilidade da aglomeração no tempo. Contudo, como sugerido na sessão 

anterior, melhores resultados seriam obtidos se o modelo tridimensional proposto 

pudesse ter sido utilizado. 

Apesar das limitações de dados, as principais aglomerações de serviços do 

Estado de São Paulo puderam ser identificadas. Embora não se tenha procurado 

identificar as razões dessas aglomerações (por não ser objeto do estudo), pode-se 

perceber que algumas delas merecem estudo mais aprofundado.  

Este é o caso, por exemplo, da aglomeração na atividade 745 (seleção, 

agenciamento e locação de mão-de-obra) 746 (investigação, vigilância e segurança e 

747 (imunização, higienização e limpeza em prédios e domicílios) no município de 

Morungaba. Sabendo-se que esse município, situado entre Itatiba e Amparo, tem pouco 

mais de 12.000 habitantes (dos quais cerca de 2.000 se situam na área rural) é de se 

perguntar como consegue aglomerar tantas empresas e trabalhadores nessas atividades. 

A economia do município está se transformando de agrícola para lazer, por sua 

característica de estância turística (embora para isso ainda conte com pobre infra-

estrutura). Aspectos como legislação fiscal poderão justificar essas aglomerações, isto é, 
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empresas “virtuais” poderão estar sendo atraídas por facilidades fiscais, como baixa 

taxação de imposto sobre serviços. 

 

Identificação dos aglomerados dos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba. 

 Uma vez identificadas as aglomerações do Estado de São Paulo foi possível 

identificar as aglomerações da região de Barueri e Santana do Parnaíba, quarto 

objetivo do estudo. Como se pôde ver na Tabela 82 e na Tabela 83, são de atividades 

diferentes as aglomerações que se formaram em cada município, assim como são 

diferentes os índices de cada aglomeração para cada um dos municípios e entre os 

municípios, para aquelas atividades similares. 

 Entre as primeiras maiores aglomeração há atividades extensivas em mão-de-

obra de baixa qualificação (atividades de imunização, higienização e de limpeza em 

prédios e em domicílios, por exemplo) e atividades que requerem mão-de-obra 

qualificada (processamento de dados, por exemplo). Essa diversidade pode estar 

associada a benefícios de custos provocados por baixas taxas de imposto sobre serviços, 

complementados por vantagens de concentração de oferta de mão-de-obra e outras 

facilidades oferecidas pela localização.  

Especificamente sobre os impostos, muitas empresas fixam suas sedes nos 

municípios para se privilegiarem nas baixas taxas praticadas, não empregando, porém, 

mão-de-obra da própria região. Isto ficou patente nas tentativas de entrevistas com 

empresas da atividade de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em 

domicílios, cujas alegações para as negativas foram sempre de que a empresa mantinha 

apenas um escritório na região. 

Os dados mostram que as atividades de movimentação e armazenagem de carga 

realmente atraem muitas empresas. Além da vantagem de custo proporcionado pela 

baixa taxa do imposto sobre serviços, a localização é um fator preponderante. Fala-se 

que a região “está na esquina da Rodovia Castelo Branco com o Rodoanel”, o que lhe 

dá acesso fácil às principais rodovias do país.  

Alie-se a isso o fato de a região estar muito próxima aos principais mercados 

consumidores paulistanos, que se encontram na região oeste e na região sul do 

município de São Paulo. 

Destacam-se nos dois municípios as aglomerações que tem forte base na 

tecnologia da informação. São comuns as empresas de processamento de dados, 
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consultoria em hardware, em software e em comunicação. A atração, nessas atividades, 

não fica por conta exclusiva do incentivo fiscal, visto que as empresas são de fato 

atuantes e empregam parcela significativa da mão-de-obra qualificada, embora contém 

com leis de incentivos fiscais para empresas de base tecnológica..  

 

Caracterização dos principais aglomerados de Barueri e Santana do Parnaíba.  

As principais aglomerações dos municípios de Barueri e Santana do Paranaíba 

foram caracterizadas, cumprindo-se o quinto e último objetivo específico do estudo. 

Deduz-se que as categorias componentes do “mercado consumidor” são 

ligeiramente mais marcantes na determinação das aglomerações do que os componentes 

do “mercado de fatores”. Este resultado corrobora a principal característica de serviço, 

que é o forte elo com o cliente. Em todas as empresas entrevistadas, nota-se que o 

cliente é o fator mais importante. Mesmo nos casos em que há flexibilidade de 

localização, isto só é possível porque as empresas contam com tecnologias e parceiros 

locais para o atendimento da clientela, como é o caso típico das atividades de 

informática e de arrendamento mercantil. 

Outro fator importante para a maior parte dos entrevistados é o incentivo fiscal. 

Tome-se o caso das atividades de logística, transporte e distribuição. Neste segmento 

são importantes a localização do cliente e a proximidade de grandes centros 

urbanos. Mesmo assim, há um forte aliado desses dois componentes: a tributação do 

imposto sobre serviços. Estar situada dentro do aglomerado, neste caso, traz vantagens 

em relação aos concorrentes fortemente atreladas a esses três componentes. 

Diferentemente do que ocorre em arranjos produtivos locais, a sinergia não é 

unanimidade na visão dos empresários entrevistados. Isso se explica porque, em muitos 

dos negócios, os clientes se encontram fisicamente distantes das empresas e não atuam 

num mesmo segmento. Portanto, a eventual sinergia não advém da localização de 

ambos.  

Esperava-se que, em relação ao mercado de fatores, a disponibilidade de 

insumos locais fosse um componente relevante. Este resultado está de acordo com outra 

característica importante de serviço, que é o uso intensivo de mão-de-obra. Ou seja, são 

atividades que dependem essencialmente de mão-de-obra. Nesse sentido, a principal 

vantagem competitiva está no acesso a uma mão-de-obra barata e, ao mesmo tempo, 

qualificada. O insumo disponível com mais profusão na região é a mão-de-obra, 
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notadamente a de baixa qualificação. Ainda há carência de mão-de-obra qualificada, 

que em vários segmentos é “importada” de outros municípios (São Paulo, 

principalmente).  

É relevante a sugestão de um dos entrevistados para que se crie um organismo 

que reúna empresas e escolas (em vários níveis) para que discutam as necessidades de 

formação e qualificação da mão-de-obra requerida. Esse mesmo empresário se 

mostrou otimista e esperançoso com a idéia da criação do Parque Tecnológico 

Mackenzie Tamboré, por supor que este Parque poderá ser o aglutinador que sugere.  

Outro aspecto em que as aglomerações diferem dos arranjos produtivos locais é 

a ausência de alianças estratégicas entre as empresas aglomeradas. Quando citadas, os 

entrevistados se referiram apenas a serviços de suporte. 

  

Considerações finais 

 Tendo alcançado esses cinco objetivos específicos atinge-se o objetivo geral 

deste estudo: identificar, caracterizar e explicar as aglomerações em atividades 

econômicas de serviço. 

 Os resultados mostram que os diversos grupos de atividades possuem dinâmicas 

diferenciadas de aglomeração, sendo que as categorias componentes do “mercado 

consumidor” têm ligeira prevalência sobre o mercado de fatores na determinação das 

aglomerações. A análise de cada um dos componentes revela não haver um conjunto 

único de fatores que atua para atrair as empresas e dar forma a um aglomerado. 

 Enquanto que alguns municípios se mostram extremamente especializados em 

determinada atividade, de maneira a impactar na existência de aglomerações em suas 

microrregiões, acontece fato totalmente contrário em outros, onde a atividade se 

apresenta espalhada pelos diversos municípios componentes da microrregião e, apesar 

de nenhum deles ser classificado como aglomeração, a microrregião em si assim foi 

classificada, indicando uma dispersão da atividade por municípios limítrofes. 

 No caso particular dos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba, há sem 

dúvida uma forte atração pelo incentivo fiscal contido na política do imposto sobre 

serviços. Contudo, há outros fatores que contribuem para a aglomeração de empresas 

em diversos segmentos. A localização desses municípios, com facilidade de acesso às 

principais rodovias paulistas e a privilegiada vizinhança com bairros com forte potencial 

de consumo, é outro fator de forte atração de empresas. 
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Cite-se que ambos os municípios têm leis de incentivos fiscais para empresas de 

base tecnológica, o que potencializa a lei de incentivos fiscais do Estado de São Paulo 

para empresas desse tipo (Lei Paulista de Inovação, nº 1.049, de 19 de junho de 2008). 

O credenciamento concedido à Universidade Presbiteriana Mackenzie pela Secretaria 

do Desenvolvimento do Estado de São Paulo, para implantação do Parque Tecnológico 

do Mackenzie Tamboré deverá fortalecer ainda mais a atração de empresas desse setor. 

A aceitação da idéia do Parque Tecnológico pela sociedade local tem sido muito boa, 

como comprovam as inúmeras manifestações da sociedade empresarial, civil e das 

comunicações da região.   

Como conseqüência natural do Parque Tecnológico, a mão-de-obra 

especializada poderá ser qualificada na própria região. Para isso a Universidade 

necessitará instalar outros cursos, além dos atuais, no campus Tamboré, notadamente os 

de fundamentação em tecnologias que estão no escopo do Parque, relacionadas à  

 

ecologia e meio ambiente (reciclagem, energias alternativas e biomassa); 

biotecnologia (fármacos/medicamentos, cosméticos e fitoterápicos); saúde e 

nutrição; novos materiais (nanotecnologia e fotônica); microeletrônica e 

semicondutores (instrumentação, telecomunicações e TV digital); softwares/TI 

(tecnologias digitais); conteúdo áudio-visual para TV, cinema e internet 

(soluções de mídia indoor, celular e internet, suporte à educação a distância e 

serviços tecnológicos); soluções inovadoras em equipamentos e design 

industrial; inovações tecnológicas na área de processos, materiais e sistemas 

construtivos; manejo de áreas de risco e áreas de preservação; sistemas gerais 

de gerenciamento e otimização de espaços para armazenagem (PORTAL, 

2010). 

 

 No tocante à mão-de-obra, a peculiaridade da região é que, num extremo, é 

provedora eficiente de trabalhadores não-qualificados e, no outro, “importa” 

trabalhadores mais especializados de outras regiões. Neste aspecto, o Parque 

Tecnológico e seus desdobramentos poderão contribuir decididamente para a 

qualificação dos trabalhadores. 

 O manifesto baixo índice de exploração de algumas externalidades desperta 

curiosidade e pode motivar outros trabalhos. É certo que se houvesse uma exploração 

marcante de muitas das externalidades poder-se-ia caracterizar um arranjo produtivo 

local. Pergunta-se, desse modo, quais são as reais similaridades entre aglomerações e 

arranjos produtivos locais em relação às externalidades.  
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 Outro fato que desperta o interesse é o fraco sentimento de boa reputação das 

empresas fornecida pela localização dentro do aglomerado. A experiência empírica 

poderia supor que empresas obtivessem mais vantagens competitivas por fazer parte de 

aglomerações localizadas na região, mas esta não foi a tônica na voz dos entrevistados. 
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9 Limitações do estudo e sugestões para outros estudos 

As mudanças introduzidas no enquadramento e codificação da Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas, em 04/09/2006, impediram que se estudasse um 

período de tempo mais abrangente.  A intenção inicial era estudar um período de oito 

anos (2001 a 2008), porém a mudança da base de dados em 2006 prejudicou esse 

intento, uma vez que até 2005 prevaleceu uma codificação e, a partir de 2006, outra 

codificação, não compatível com a anterior, foi implantada. 

A indisponibilidade de dados analíticos no nível de empresas constituiu outra 

limitação. Como sugerido anteriormente, melhores resultados poderiam ter sido obtidos 

se o modelo tridimensional proposto pudesse ter sido utilizado. 

A combinação de produção de bens físicos e de serviços num mesmo CNAE 

dificulta o estudo, uma vez que alguns CNAEs acabam não sendo estudados ou são 

estudados, mas poderão conter essa mistura de bens e serviços. Esse é o caso, por 

exemplo, do CNAE 352 (construção, montagem e reparação de veículos ferroviários), 

que carrega em seu bojo a atividade 3523 (reparação de veículos ferroviários). Ou seja, 

tomando-se os três dígitos da classificação, não é possível separar a construção de 

veículos ferroviários (que envolve matérias-primas e mão-de-obra) de sua manutenção, 

nitidamente considerada um serviço. 

Sugere-se que este estudo seja replicado quando estiverem disponíveis os dados 

da RAIS, de no mínimo quatro anos, sob a nova classificação. Nesta, a “mistura” parece 

ser menos contundente. Tomando-se o CNAE equivalente ao CNAE 352 da versão 1.0, 

tem-se o CNAE 303 (fabricação de veículos ferroviários), cujo desdobramento não 

carrega serviços. Estes, na nova classificação, poderão ser estudados ao se explorar o 

CNAE 3315, que contém especificamente manutenção e reparação de veículos 

ferroviários. 

Sugere-se também que estudos sejam feitos para outras categorias anteriormente 

avaliadas pelos indicadores neste utilizados, para que sirvam de comparação e que se 

validem os critérios aqui empregados. 

Finalmente, sugere-se que se estudem as fontes de vantagens competitivas dos 

aglomerados, com o objetivo de fazê-las conhecidas dos empresários situados em 

aglomerados de modo a lhes permitir explorá-las em toda sua potencialidade.  

 



 

 

221 

221 

Referências Bibliográficas 

ALBAGLI, S.; BRITO, J.. Glossário de Arranjos e Sistemas Produtivos e Inovativos 

Locais (Organizadores). Projeto Arranjos produtivos locais: uma nova estratégia de 

ação para o Sebrae. Coordenação geral: LASTRES, H. M. M.; CASSIOLATO, J. E. 

RedeSist: fev. 2003. 

ALBORS, Jose G. Networking and technology transfer in the Spanish ceramic tiles 

cluster: its role in the sector competitiveness. Journal of Technology Transfer, v. 27, 

n. 3; p.263-272, Jun. 2002. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2003. 

BARTOLINI, D.  Market efficiency and coalition structures. University of Essex, 

Departamento de Economia. Discussion Paper Series, mar/2007. 

BEAUDRY, Catherine. Entry, growth and patenting in industrial clusters: a study of the 

aerospace industry in the UK. International Journal of the Economics of Business, v. 

8, n. 3, , p. 405- 436, 2001. 

BEAUDRY, Catherine; BRESCHI, Stefano. Are firms in clusters really more 

innovative? Economics of Innovation and New Technology, v.12 n.4, p.325-342, 

2003. 

BERNARDES, R. C. Inovação em serviços intensivos em conhecimento. São Paulo: 

Saraiva, 2007.  

BERRY, L. L. Discovering the soul of service: the nine drivers of sustainable business 

success. New York: Free Press, 1999.  

BRENNER, Thomas. Identification of Local Industrial Clusters in Germany. Regional 

Studies, v. 40, n. 9, p.  991–1004, 2006. 

BRESNAHAN, Timothy; GAMBARDELLA, Alfonso, SAXENIAN, AnnaLee. 'Old 

economy' inputs for 'new economy' outcomes: Cluster formation in the new Silicon 

Valleys. Industrial and Corporate Change, v. 10, n. 4; p. 835-860, 2001. 

BRÜLHART, M. Economic geography, industry, lcoation ande trade: the evidence. 

Malden: Blackcwell, 1998. 



 

 

222 

222 

CAINELLI, Giulio; IACOBUCCI, Donato; MORGANTI, Enrica. Spatial 

agglomeration and business groups: new evidence from Italian industrial districts. 

Regional Studies, v. 40, n.5, p. 507-518, Jul. 2006. 

CANIELS, M. C. J.; ROMIJN, H. A. Firm-level knowledge accumulation and regional 

dynamics. Industrial and Corporate Change, v. 12, n.. 6, 2003, p. 1253-1278. 

CASSIOLATO, J. E. e LASTRES, H. M. M.  (eds) Globalização e inovação 

localizada: Experiências de Sistemas Locais no Mercosul. Brasília: IBICT/IEL, 1999. 

CASSIOLATO, J. E. e LASTRES, H. M. M.  O foco em arranjos produtivos e 

inovativos locais de micro e pequenas empresas. In: LASTRES, H. M. M; 

CASSIOLATO, J. E. e MACIEL, M. L. Pequena empresa: cooperação e 

desenvolvimento local. Relume Dumará: Rio de Janeiro, 2003. 

CASSIOLATO, J. E. e LASTRES, H. M. M. Local systems of innovation in the 

Mercosur facing the challenge of the 1990s. Industry and Innovation, v. 7, n. 1, 2000, 

p. 34-51. 

CASSIOLATO, J. E. e LASTRES, H. M. M. O enfoque em sistemas produtivos e 

inovação locais. In: T. FISCHER (org.) Gestão do desenvolvimento e poderes locais: 

marcosteóricos e avaliação. Bahia: Casa da Qualidade, 2002. 

CASSIOLATO, J. E. e LASTRES, H. M. M. Arranjos produtivos locais: uma nova 

estratégia de ação para o Sebrae. RedeSist: ago, 2004. 

COHEN, Jeffrey P.; PAUL, Catherine J. Morrison. Spatial and supply/demand 

agglomeration economies: State- and industry-linkages in the U.S. food system. 

Empirical Economics, v. 28, n. 4, p.733–751, 2003. 

COLLIER, David; MEYER, Susan. A service positioning matrix. International 

Journal of Operations and Production Management. v.18, n.12, 1998. p.1223-1244. 

CROCCO, Marco Aurélio; GALINARI, Rangel; SANTOS, Fabiana; LEMOS, Mauro 

Borges; SIMÕES, Rodrigo. Metodologia de identificação de aglomerações produtivas 

locais. Nova Economia, v.16, n. 2, p. 211-241, Mai/Ago. 2006. 

DEI OTTATI, Gabi. Social concertation and local development: the case of industrial 

districts. European Planning Studies, v. 10, n. 4, p. 449-466, 2002. 

DEKKLE, R. Agglomeration and Land Rents: Evidence from the Prefectures. Journal 

of Urban Economics, nº. 46, p. 200-214, 1999. 



 

 

223 

223 

DOMINGUES, E. P.; RUIZ, R. M.; MORO, S.; LEMOS, M. B. Organização Territorial 

dos Serviços no Brasil: polarização com frágil dispersão. In: DE NEGRI, J. A.; 

KUBOTA, L. C. (Orgs.). Estrutura e Dinâmica do Setor de Serviços no Brasil. 

Brasília: IPEA, p. 193-230, 2006. 

EDVARDSSON, Bo; GUSTAFSSON; Anders; ROSS, Inger. Service portraits in 

service research: a critical review. International Journal of Service Industry 

Management. v.16, n.1, 2005. p.107-121. 

ENGELSTOFT, Sten; JENSEN-BUTLER, Chris; SMITH, Ian; WINTHER, Lars. 

Industrial clusters in Denmark: theory and empirical evidence. Regional Science, v.85, 

n. 1, p.73-97, Mar. 2006. 

FERNANDES, A. C,; LIMA, J. P. R. Cluster de serviços: contribuições conceituais 

com base em evidências do pólo médico do Recife. Nova Economia, v. 16, no.1, 2006 

FINGLETON, J,; FOX, E.; NEVEN, D.; SEABRIGHT, P.. Competition policy and 

the transformation of central europe. London: Centre for Economic Policy Research, 

2004. 

FITZSIMMONS, J.; FITZSIMMONS, M. Administração de serviços. 2. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2000. 

FLOYSAND, Arnt; JAKOBSEN, Stig Erik. Clusters, social fields and capabilities. 

International Studies of Management & Organization, v. 31, n.4, p. 35-55, 2001. 

GADREY, Jean. Emprego, produtividade e avaliação do desempenho dos serviços. In: 

SALERNO, M. Relação de serviço. Produção e Avaliação. São Paulo: SENAC São 

Paulo, 2001. Cap. 1. p.23-65. 

GIULIANI, Elisa. Towards an understanding of knowledge spillovers in industrial 

clusters. Applied Economics Letters, v.14, n. 87–90, 2007. 

GOPINATH, Munisamy; PICK, Daniel; LI, Yonghai. An empirical analysis of 

productivity growth and industrial concentration in us manufacturing. Applied 

Economics, v. 36, n. 1, p. 1-7, 2004. 

GRÖNROOS, C. Service management and marketing: customer management in service 

competition. West Sussec: John Wiley & Sons, 2007.   



 

 

224 

224 

GUIMARÃES, J. G. A. Localização de T-KIBS no Brasil: um estudo das aglomerações 

e seus fatores condicionantes. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em 

Administração. Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2009. 

HAIR, J. F.; ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L.; BLACK, W. C. Análise 

multivariada de dados. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

HAYES, R.H.; WHEELWRIGHT, S.C. The dynamics of process-product life cycles. 

Harvard Business Review. v. 57, n. 2, 1979. p. 127-36. 

HENDERSON, J. Vernon. Marshall’s scale economies. Journal of Urban Economics, 

v. 53 n. 1, p. 1–28, Jan. 2003. 

HESKETT, J.; SCHLESINGER, L. Parte I - A cadeia serviços-lucro: justificando a 

excelência. In: HESKETT, J.; SCHLESINGER, L. Lucro na prestação de serviços. 

1997. 

HOOVER, E. The location of economics activity. New York: McGraw-Hill, 1948. 

HOUDEBIN, M. Concentration Géographique des Activités et Spécialisation des 

Départements Français. Economie et Statistique, nº 326-327, p. 189-204, 1999. 

IEDI – Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Clusters ou sistemas 

locais de produção e inovação: identificação, cacacterização e medidas de apoio. [S.l] 

2002. Disponível em < 

http://geein.fclar.unesp.br/atividades/pesquisacluster/IEDI_20030516_clusters.pdf>. 

Consulta em 23 de janeiro de2009. 

IMMERGLUCK, D. The Financial Services Sector and Cities: Restructuring, 

Decentralization, and Declining Urban Employment. Economic Development 

Quarterly, 15, 2001, p. 274-288. 

IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico –. Arranjos 

produtivos locais do Estado do Paraná: identificação, caracterização e construção de 

tipologia. Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, Secretaria de 

Estado do Planejamento e Coordenação Geral – Curitiba : Ipardes, 2006,152 p. 

IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico –. Identificação, 

caracterização, construção de tipologia e apoio na formulação de políticas para os 

arranjos produtivos locais (APLS) do Estado do Paraná : etapa 1 – Identificação, 



 

 

225 

225 

mapeamento e construção da tipologia das aglomerações produtivas. Curitiba: 

IPARDES, 2005, 44 p. 

JENNEQUIM, H. The evolution of the geographical concentration of tertiary sector 

activities in Europe. LEO - Laboratoire d'Economie d'Orléans – UMR CNRS 6221, 

February 2007. 

JUCEVICIUS, Giedrius; PUIDOKAS, Mindaugas. Methodologies for analyzing the I 

industrial clusters in the Baltic Sea region: a critical overview. Economics & 

Management, p. 728-735, 2007. 

KANG, H.; McDERMOTT, C. A Classification Scheme of Services and its Implications 

for Technology Management in Services. Technology management: Strategies & 

Applications. v.5, 2000. p. 203-213. 

KINGMAN-BRUNDAGE, Jane. Service mapping: back to basics. In: GLYNN, W.; 

BARNES, J. Understanding services management. Chichester: John Wiley & Sons, 

1995. Chapter 5. 

KRUGMAN, Paul. Development, geography and economic theory. Cambridge: MIT 

Press, 1995. 

KRUGMAN, Paul. What’s new about the New Economic Geography? Oxford review 

of economic policy, v14, n2, p.7-17. Oxford University Press, 1998. 

MALPEZZI, Stephen; SEAH, Kiat-Ying; SHILLING, James D. Is it what we do or how 

we do it? New evidence on agglomeration economies and metropolitan growth. Real 

Estate Economics, v.32, n. 2, p. 265–295, 2004. 

MARIANI, Myriam. Next to Production or to Technological Clusters? The Economics 

and Management of R&D location. Journal of Management & Governance, v. 6, n. 2, 

p131-152, Jun. 2002. 

MARKUSEN, Ann. Fuzzy concepts, scanty evidence, policy distance: the case for 

rigour and policy relevance in critical regional studies. Regional Studies, v. 37, n. 6-7, 

p.  701–717, Ago./Out. 2003. 

MARSHALL, A. (1890) Princípios de economia. Tratado introdutório. São Paulo: 

Abril Cultural, 1982. v. I,  cap. VIII. (Série Os economistas).         

MARSHALL, J. N. Services and Uneven Development. Oxford University Press, 

1988. 



 

 

226 

226 

MARSHALL, J. N.; WOOD, P. Services & space: key aspects of urban and regional 

development. Longman Scientific & Technical Publishers, 1995. 

McCANN; B. T.; FOLTA, T. B. Location matters: where we have been and where we 

might go in agglomeration research. Journal of Management, n. 34, Mar/2008, p. 532-

565.   

MEIRELLES, D. S. O conceito de serviço. Revista de Economia Política, vol. 26, nº 1 

(101), p. 119-136, janeiro-março, 2006a. 

MEIRELLES, D. S. Características das firmas e setores de serviço segundo a natureza 

do processo de trabalho. In: DE NEGRI, J. A.; KUBOTA, L. C. (Orgs.). Estrutura e 

Dinâmica do Setor de Serviços no Brasil. Brasília: Ipea, p. 349-375, 2006b. 

MEIRELLES, D. S. Serviços: características e organização de mercado. X Encontro 

Nacional de Economia Política, Campinas, 21 p., 2005 

MILES, I. Services in the new industrial economy. Futures, July/August: 653-72, 1993. 

MITRA, Arup; SATO, Hajime Agglomeration economies in Japan: technical efficiency, 

growth and unemployment. Review of Urban and Regional Development Studies – 

RURDS v. 19, n. 3, p. 197-209, 2007. 

MOULAERT, F.; DJELLAL, F. Information Technology Consultancy Firms: 

Economies of Agglomeration from a Wide-area Perspective. Urban Studies, v. 32, n. 1, 

1995, p. 105-122. 

MOULAERT, F.; GALLOUJ, C. The locational geography of advanced producer 

Srvice firms: The limits of economies of agglomeration. The Service Industries 

Journal; v. 13, n. 2, 1993, p. 91-106. 

MUKKALA, Kirsa. Agglomeration economies in the Finnish manufacturing sector. 

Applied Economics, v. 36, n. 21 p. 2419–2427, 2004. 

MYTELKA, L.; FARINELLI, F. Local clusters, innovation systems and sustained 

competitiveness. Projeto: Arranjos e Sistemas Produtivos Locais e as Novas Políticas de 

Desenvolvimento Industrial e Tecnológico. CASSIOLATO, J.E.; LASTRES, M.H.M 

(organizadores.) RedeSist: Rio de Janeiro, dez. 2000. 

NORSWORTHY, J. R.; JANG, S. L. Empirical measurement and analysis of 

productivity and technological change: applications in high-technology and service 

industries. London: North-Holland, 1992. 



 

 

227 

227 

OERLEMANS, Leon A. G.; MEEUS, Marius T. H. Do organizational and spatial 

proximity impact on firm performance? Regional Studies, Vol. 39.1, p.  89–104, Fev. 

2005. 

PANDIT, N.  R.; COOK, G. A. S.; SWANN, G. M. P.  A Comparison of Clustering 

Dynamics in the British Broadcasting and Financial Services Industries. Int. J. of the 

Economics of Business, Vol. 9, No. 2, 2002, p.  195- 224. 

PANDIT, N.  R.; COOK, G. A. S.; SWANN, G. M. P. The dynamics of industrial 

clustering in British financial services. The Service Industries Journal,  Oct 2001, p. 

33-61. 

PANDIT, N. R.;  COOK, G. A. S.; BEAVERSTOCK, J. V.; GHAURI, P. N. An 

empirical study of service sector clustering and multinational enterprises. Journal of 

Services Research, Special Issue, Feb/2008, p. 23-39. 

PESTANA, Maria Helena; GAGEIRO, João Nunes. Análise de Dados Para Ciências 

Sociais. A Complementaridade do SPSS. 4ª. Edição. Lisboa: Edições Sílabo, 2005. 690 

p. 

PORTAL do Governo do Estado de São Paulo. Disponível em 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=208886&c=5327&q=Projeto

+do+Parque+Tecnol%F3gico+Mackenzie-

Tambor%E9+ganha+credenciamento+provis%F3rio. Acesso em 18/04/2010. 

PORTER, M. Clusters and the new economics of competitions. Harvard Business 

Review, nov/dez, p.77-90, 1998. 

PUGA, Fernando P. Alternativas de apoio a MPMEs localizadas em Arranjos 

Produtivos Locais. Textos para Discussão, no. 99, Rio de janeiro, junho-2003. 

ROSENFELD, Martin T. W.; FRANZ, Peter; HEIMPOLD, Gerhard. Economic 

‘clusters’ in East Germany: evidence on the location and characteristics of spatially 

concentrated industries. Post-Communist Economies, v.19, n.1, p.73-92, Mar. 2007. 

ROSENTHAL, Stuart S; STRANGE, William C. Geography, industrial organization, 

and agglomeration. The Review of Economics and Statistics, v. 5, n. 2, p. 377-393, 

Mai. 2003. 

SCHMITZ, H. e NADVI, K. Clustering and Industrialization: Introduction. 

WorldDevelopment, v. 27, n. 9, 1999, p.1503-1514. 



 

 

228 

228 

SEBRAE-SP – Serviço de apoio às micro e pequenas empresas de São Paulo. 

Pesquisa e Planejamento Estratégico. Relatório de Pesquisa. Subsídios para a 

identificação de clusters no Brasil: atividades da indústria. São Paulo, 2002, 53 p. 

SHAVER, J. Myles; FLYER, Frederick Agglomeration economies, firm heterogeneity, 

and foreign direct investment in the United States. Strategic Management Journal, v. 

21, n.12,  p. 1175–1193, Dez. 2000. 

SHOSTACK, G. Service Positioning Through Strutuctural Change. Journal of 

Marketing. Jan., 1987. v.51, p. 34-43. 

SILVESTRO, Rhian. Positioning services along the volume-variety diagonal: the 

contingencies of service design, control and improvement. International Journal of 

Operations and Production Management. v.9, n.4, 1999. p. 399-420. 

SONOBE, Tetsushi; HU, Dinghuan; OTSUKA, Keijiro. Process of cluster formation in 

China: a case study of a garment town. The Journal of Development Studies. v. 39, n. 

1, p. 118-139, 2002. 

STEINLE, C.; SCHIELE, H. When do industries cluster? A proposal on how to assess 

an industrys propensity to concentrate at a single region or nation.  Research Policy, v. 

31, p. 849-858, 2002. 

SUZIGAN, W.; FURTADO, J.; GARCIA, R.; SAMPAIO, S. Inovação e conhecimento: 

indicadores regionalizados e aplicação a São Paulo. Revista de Economia 

Contemporânea, v. 10, n. 2, 2006. 

SUZIGAN, W.; FURTADO, J.; GARCIA, R.; SAMPAIO, S. Clusters ou sistemas 

locais de produção: mapeamento, tipologia e sugestões de política econômica. Revista 

de Economia Política, v. 24, n.4(96), p. 543-561, 2004a. 

SUZIGAN, W.; FURTADO, J.; GARCIA, R.; SAMPAIO, S. Inovação e conhecimento: 

indicadores regionalizados e aplicação a São Paulo. In: Encontro Nacional de 

Economia - ANPEC. 32, 2004, João Pessoa, Anais da ANPEC, 2004b. 

SUZIGAN, W.; FURTADO, J.; GARCIA, R.; SÉRGIO, E. K. Coeficientes de Gini 

locacionais – GL: aplicação à indústria de calçados do estado de São Paulo. Nova 

Economia, v. 13, n. 2, p. 39-60, Jul./Dez. 2003b. 



 

 

229 

229 

SUZIGAN, W.; FURTADO, J.; GARCIA, R.; SÉRGIO, E. K. Sistemas locais de 

produção: mapeamento, tipologia e sugestões de políticas. XXXI Encontro Nacional 

de Economia – Porto Seguro, BA, 9 a 12 de dezembro de 2003a. 

TVETERAS, Ragnar; BATTESE, George E. Agglomeration externalities, productivity, 

and technical inefficiency. Journal of Regional Science, Vol. 46, N. 4, 2006, p.  605–

625. 

VAN DER PANNE, Gerben. Agglomeration externalities: Marshall versus Jacobs. 

Journal of Evolutionary Economics, v. 14, n. 5, p. 593–604, 2004 

VAN SOEST, Daan P; GERKING, Shelby; VAN OORT, Frank G. Spatial impacts of 

agglomeration externalities. Journal of Regional Science, v. 46, n. 5, p. 881–899, 

2006. 

VENCE, X.; GONZÁLEZ, M. The geography of the knowledge based economy in 

Europe: a regional approach. SETI Working Paper, n. 10. Madrid, 2003. 

VON HOFE Rainer; BHATTA, Saurav Dev. Methor for identifying local and domestic 

industrial clusters using interregional commodity trade data. Industrial Geographer, 

Spring, v. 4, n. 2, p. 1-27, 2007. 

ZARIFIAN, P. Mutação dos sistemas produtivos e competências profissionais: a 

produção industrial de serviço. In: SALERNO, M. Relação de serviço. Produção e 

Avaliação. São Paulo: SENAC São Paulo, 2001a. Cap. 2. p. 67-93. 

ZARIFIAN, P. Valor, organização e competência na produção de serviço – esboço de 

um modelo de produção de serviço. In: SALERNO, M. Relação de serviço. Produção e 

Avaliação. São Paulo: SENAC São Paulo, 2001b. Cap. 3. p. 95-149. 



 

 

230 

230 

Apêndice A - Grupos de CNAEs eleitos pelo critério de seleção adotado no estudo 

Grupo CNAE Descrição do Grupo CNAE 

016 ATIV. DE SERV. RELAC. COM A AGRICULTURA E A PECUARIA 
021 SILVICULTURA, EXPLOR. FLORESTAL E SERV. RELACIONADOS 
112 ATIV. DE SERV. RELAC. C/ EXTRAÇAO DE PETROLEO E GAS 
222 IMPRESSÃO E SERVIÇOS CONEXOS PARA TERCEIROS 

283 
ATIVIDADE DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM A FORJARIA, ESTAMPARIA, 
METALURGIA DO PÓ E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE METAIS 

288 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TANQUES, CALDEIRAS E 
RESERVATORIOS METÁLICOS 

299 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINASS E EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS 

318 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINASS, APARELHOS E MATERIAIS 
ELÉTRICOS 

329 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
TELEFONIA E RADIOTELEFONIA E DE TRANSMISSORES DE TELEVISÃO E 
RÁDIO - EXCETO TELEFONES 

339 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-
HOSPITALARES, INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E ÓPTICOS E 
EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

345 
RECONDICIONAMENTO OU RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULO S 
AUTOMOTORES 

352 CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E REPARAÇÃO DE VEÍCULO S FERROVIÁRIOS 
353 CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E REPARAÇÃO DE AERONAVES 
451 PREPARAÇÃO DO TERRENO 

453 
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA ENERGIA ELÉTRICA E PARA 
TELECOMUNICAÇÕES 

454 OBRAS DE INSTALAÇÕES 
455 OBRAS DE ACABAMENTO 

456 
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO COM 
OPERÁRIOS 

502 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS  AUTOMOTORES 

504 
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PARTES, 
PEÇAS E ACESSÓRIOS 

527 REPARAÇÃO DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS 

551 
ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS E OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO 
TEMPORÁRIO 

552 
RESTAURANTES E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE 
ALIMENTAÇÃO 

601 TRANSPORTE FERROVIÁRIO INTERURBANO 
602 OUTROS TRANSPORTES TERRESTRES 
603 TRANSPORTE DUTOVIÁRIO 
611 TRANSPORTE MARÍTIMO DE CABOTAGEM E LONGO CURSO 
612 OUTROS TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 
621 TRANSPORTE AÉREO, REGULAR 
622 TRANSPORTE AÉREO, NAO-REGULAR 
623 TRANSPORTE ESPACIAL 
631 MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARGAS 
632 ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES 
633 ATIVIDADES DE AGÊNCIAS DE VIAGEM E ORGANIZADORES DE VIAGEM 

634 
ATIVIDADES RELACIONADAS À ORGANIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE 
CARGAS 

641 CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA 
642 TELECOMUNICAÇÕES 
651 BANCO CENTRAL 
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652 INTERMEDIAÇÃO MONETÁRIA - DEPOSITOS A VISTA 
653 INTERMEDIAÇÃO NAO-MONETÁRIA - OUTROS TIPOS DE DEPOSITOS 
654 ARRENDAMENTO MERCANTIL 
655 OUTRAS ATIVIDADES DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 

659 
OUTRAS ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA, NAO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

661 SEGUROS DE VIDA E NAO-VIDA 
662 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
663 PLANOS DE SAÚDE 
671 ATIVIDADES AUXILIARES DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 

672 
ATIVIDADES AUXILIARES DOS SEGUROS E DA PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR 

701 INCORPORAÇÃO E COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS 
702 ALUGUEL DE IMÓVEIS 
703 ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS POR CONTA DE TERCEIROS 
711 ALUGUEL DE AUTOMÓVEIS 
712 ALUGUEL DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE 
713 ALUGUEL DE MÁQUINASS E EQUIPAMENTOS 
714 ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS 
721 CONSULTORIA EM HARDWARE 
722 CONSULTORIA EM SOFTWARE 
723 PROCESSAMENTO DE DADOS 

724 
ATIVIDADES DE BANCOS DE DADOS E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE 
CONTEÚDO ELETRÔNICO 

725 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINASS DE ESCRITÓRIO E DE 
INFORMÁTICA 

729 
OUTRAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA, NAO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE 

731 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS 
732 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
741 ATIVIDADES JURÍDICAS, CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA EMPRESARIAL 

742 
SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E DE ASSESSORAMENTO 
TÉCNICO ESPECIALIZADO 

743 ENSAIOS DE MATERIAIS E DE PRODUTOS; ANÁLISE DE QUALIDADE 
744 PUBLICIDADE 
745 SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
746 ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 

747 
ATIVIDADES DE IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DE LIMPEZA EM PRÉDIOS 
E EM DOMICÍLIOS 

749 
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS 
EMPRESAS 

751 ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DA POLÍTICA ECONÔMICA E SOCIAL 
752 SERVIÇO COLETIVO PRESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
753 SEGURIDADE SOCIAL 
801 EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
802 ENSINO MÉDIO 
803 EDUCAÇÃO SUPERIOR 
809 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO 
851 ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAUDE 
852 SERVIÇOS VETERINÁRIOS 
853 SERVIÇOS SOCIAIS 
900 LIMPEZA URBANA E ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS 

911 
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS, PATRONAIS E 
PROFISSIONAIS 

912 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS 
919 OUTRAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS 
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921 ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS E DE VÍDEO 
922 ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO 
923 OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E DE ESPETÁCULOS 
924 ATIVIDADES DE AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS 

925 
ATIVIDADES DE BIBLIOTECAS, ARQUIVOS, MUSEUS E OUTRAS 
ATIVIDADES CULTURAIS 

926 
ATIVIDADES DESPORTIVAS E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO 
LAZER 

930 SERVIÇOS PESSOAIS 
950 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 
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Apêndice B - Roteiro de entrevista 

 

1 – Data: ___/____/____  2 –Local:  ________________________________________ 
3 – Dados do Entrevistado: 
 3.1 – Nome:______________________________________________________ 
 3.2 – Idade:___________________Sexo: (    ) Masculino   (   ) Feminino 
 3.3 - Cargo: ______________________________________________________ 
 3.4 – Tempo atual na Empresa: ______________________________________ 
 3.5 – Formação: __________________________________________________ 
4 -  Dados da Empresa: 

4.1 – Porte da Empresa: (P / M/ G - por faturamento, número de empregados, ou 
outro indicador qualquer)          _______________________________________ 

 4.2 – Origem do Capital: ____________________________________________ 
 4.3 – Tempo de Existência: __________________________________________ 
 4.4 -  Número de Funcionários: _______________________________________ 
 4.5 – Área de Atuação: _____________________________________________ 
 4.6 – Principais clientes: ____________________________________________ 
5 - Mercado consumidor (aspectos de demanda): 

5.1) Qual o principal tipo de mercado que sua empresa atua? Ele é determinante 
para a localização de sua empresa?  
5.2) Localização dos clientes é determinante para a escolha da localização de sua 
empresa?  
5.3) Qual é a sinergia entre sua empresa e seus clientes e qual a importância da 
localização nessa sinergia? 
5.4) Qual a importância da densidade urbana na localização de sua empresa? 
5.5) Qual a importância da proximidade de um grande centro urbano na 
localização de sua empresa? 
5.6) Quais dos aspectos do seu mercado consumidor lhe possibilita uma 
liberdade de opção na escolha da localização de suas atividades? 
5.7) O fato de se localizar nesta região aumenta a probabilidade dos 
clientes/consumidores em geral negociarem com sua empresa em vez de 
negociarem com empresas de  locais mais isolados? 

6 – Mercado de fatores (aspectos de oferta): 
6.1) A escolha da localidade de sua empresa levou em conta a disponibilidade de 
insumos locais relevantes? Quais? 

- mão-de-obra? 
- serviços técnicos? 
- matérias-primas? 
- máquinas e equipamentos? 

6.2) Em cada um destes insumos locais o que foi o fator mais atrativo: custo ou 
qualidade?  
6.3) Sobre a qualidade da mão-de-obra: a empresa está satisfeita com a 
disponível na região ou as instituições de ensino poderiam contribuir mais?  
6.4) A escolha da localidade de sua empresa levou em conta a presença de atores 
locais como: 
- associações de classe e entidades de apoio como SEBRAE e FIESP? 
- centros de pesquisa e Universidades? 
- instituições governamentais? 



 

 

234 

234 

- fornecedores de sua cadeia produtiva?  
6.5) Quais dos seguintes fatores locais influenciaram a escolha da localização 

- acesso à informações tecnológicas e de mercado 
- incentivos fiscais e de política pública em geral 
- condição climática 
- condição cultural 
- infra-estrutura física de atendimento (aluguel, transportes, energia,   
comunicação) 
- outros (inclusive acidentes históricos). Quais? 

6.6) Quais destes fatores são mais relevantes para o seu negócio? 
6.7) O fato de existir uma aglomeração de empresas de seu setor influenciou a 
escolha da localização? 
6.8) A localização das empresas manufatureiras é determinante para a escolha da 
localização de sua empresa? 
6.9) Quais dos insumos utilizados lhe possibilita uma liberdade de opção na 
escolha da localização de suas atividades? 
6.10) Quais dos aspectos do seu processo produtivo lhe possibilita uma liberdade 
de opção na escolha da localização de suas atividades? 
6.11) O fato de ter aqui se localizado impede a empresa de se mudar para outra 
região? (barreiras de saída). 
6.12) Sua empresa tem alguma aliança estratégica ou opera em rede com alguma 
outra da região/aglomerado? 

7 – Externalidades 
7.1) O fato de estar aqui localizada facilita a obtenção de 
 - informações 
 - conhecimento 
 - cooperação 
 - inovação (difusão de) 
 - aumento de poder de barganha 
 - redução de custos 
 - facilidade na captação de novos clientes 
 - reputação 
 - outros benefícios (quais?) 

8) O fato de estar localizado na região traz alguma vantagem competitiva para a 
empresa? 
9) Há algo mais que desejaria comentar, complementando ou acrescentando  novas 
informações? 
 


