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INTRODUÇÃO: 

 

A Associação Comercial e Empresarial de Batatais (ACE) foi criada em 1978 tendo como 

missão, representar e atuar na defesa dos interesses dos associados, contribuindo para o 

aprimoramento empresarial, com produtos e serviços que atendam a sua necessidade e 

auxiliem no desenvolvimento econômico de Batatais. 

 

Para a realização de seus fins a ACE Batatais promove estudos e pesquisas de assuntos 

de interesse econômico e social, buscando apresentar propostas de políticas públicas às 

autoridades competentes e define ações de interesse de seus associados e da classe 

empresarial, primando também pela responsabilidade social junto a comunidade. 

 

Nas relações com seus associados e classe empresarial, a ACE Batatais tem identificado 

a necessidade de planejamento e desenvolvimento de políticas públicas para a retomada 

da economia em plena pandemia da Covid-19, e considera de suma importância que os 

assuntos sejam debatidos entre os setores envolvidos, organizados, e definidas as 

prioridades das políticas públicas, em conformidade com os recursos e com os anseios da 

classe empresarial. 

 

Visando proporcionar análises e debates sobre o tema em questão, apresentamos a 

pesquisa dos efeitos da pandemia no setor econômico no município de Batatais, com 

dados estatísticos das empresas, geração de emprego e renda, impactos econômicos e 

necessidades urgentes para a retomada da economia. 

 

Colocamo-nos a disposição para a discussão dos assuntos apresentados, e propondo um 

debate amplo com o Executivo e Legislativo Municipal, para a busca de soluções para os 

problemas em questão.  

 

 

 

 

Ennio Cesar Fantacini 

Presidente 

 

 
Associação Comercial e Empresarial de Batatais 
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OBJETIVOS DA PESQUISA: 

 

A pesquisa realizada pela ACE Batatais teve como objetivo coletar informações dos 

empresários e gestores das empresas, quanto os efeitos da pandemia da Covid-19 na 

economia do município de Batatais, entre os períodos de março de 2020 a maio de 2021, 

bem como coletar opiniões da classe empresarial sobre as suas maiores dificuldades e 

anseios para a retomada da economia no município de Batatais. 

 

Neste relatório de pesquisa consta ainda informações colhidas junto aos órgãos de 

governo e outros órgãos de pesquisa, visando subsidiar o referido estudo e entendimento 

dos assuntos propostos. 

 

PERÍODO DA PESQUISA: 

 

Entre os dias 09 a 15 de junho de 2021 

 

PERFIL DAS EMPRESAS PESQUISADAS: 

 

A pesquisa foi encaminhada diversas empresas de Batatais, associadas ou não à ACE 

Batatais, dividida por segmentos de negócios, ramos de atividades e categoria jurídica, de 

forma que proporcionasse uma analise detalhada da visão dos empresários sobre o efeito 

da pandemia na economia das empresas e no desenvolvimento econômico do município. 

 

A pesquisa foi encaminhada mais de 600 empresas, sócias e não sócias da ACE Batatais, 

dos segmentos de negócios da indústria, comércio, serviços, construção civil e 

agropecuária. 

 

METODOLOGIA EMPREGADA: 

 

A pesquisa foi elaborada tendo como objetivo efetuar o levantamento das principais 

informações que permitam diagnosticar os efeitos da pandemia na economia do município 

de Batatais. As informações solicitadas foram: 

1- Dados das Empresas: (CNPJ, Razão Social, Nome de Fantasia, Categoria 

Jurídica, Ramo de Atividade) 

2- Dados da Pesquisa: 

a. Se as instalações são próprias ou alugadas; 

b. Tempo de existência da empresa; 

c. Se é classificada como serviços essenciais; 

d. Se houve quedas ou aumentos de vendas no período da pandemia e o 

percentual; 

e. Percentual de queda de vendas nos períodos que o estabelecimento ficou 

fechado; 

f. Se houve inadimplência dos clientes no período de janeiro a maio de 2020 e 

percentual; 
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g. Se a empresa procurou linhas de crédito, qual linha de crédito solicitada, 

qual agente financeiro procurado, se houve concessão do crédito, qual o 

motivo da não concessão do crédito; 

h. Se a empresa necessitou efetuar algum acordo durante o período da 

pandemia; 

i. Se possui débitos e com quem; 

j. Qual a principal necessidade da empresa no momento; 

k. Quantidade de funcionários da empresa; 

l. Se a empresa efetuou demissões ou acordos de redução de jornada de 

trabalho e salários ou suspensão do contrato de trabalho durante a 

pandemia; 

m. O que a empresa espera dos governos federal, estadual e municipal; 

3- A pesquisa foi encaminhada aos associados da ACE Batatais, através de 

plataforma de Email Marketing e pelas redes sócias dos grupos de Whatsapp da 

ACE, 

 

RESULTADO DA PESQUISA: 

 

Compilação dos dados e resultado da pesquisa: 

Os dados foram compilados pela ACE Batatais e o resultado final são apresentados a 

seguir. 

 

Quantidade de empresas participantes: 

97 empresas 

 

Ramos de atividades das empresas participantes: 

Academias, agências de viagens, brinquedos, calçados, cervejarias, comunicação visual, 

construção civil, cosméticos, empreendimentos imobiliários, engenharia, EPIs, escolas, 

escritório de contabilidade, fundição, funilaria e pintura, indústria, informática, 

marketplace, materiais de construção, materiais elétricos, móveis, oficina mecânica, ótica, 

papelaria, pesquisa, publicidade e propaganda, refrigeração, restaurantes, segurança do 

trabalho, seguros, supermercado, telecomunicação, transportadora, vestuário, vidraçaria, 

eletrodomésticos. 

 

Categoria jurídica: 

Categoria Jurídica % 

MEI 9,3% 

ME 48,5% 

EPP 14,4% 

Eireli 7,2% 

S/A 3,1% 

Demais 17,5% 
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Ramo de atividade: 

 

Ramo de Atividade % 

Agropecuária 1,0% 

Comércio 40,2% 

Comércio e Serviços 20,6% 

Construção Civil 2,1% 

Indústria 9,3% 

Indústria e Comércio 4,1% 

Indústria, Comércio e Serviços 4,1% 

Serviços 18,6% 

 

 
 

 

 

 

MEI; 
9,3%

ME; 48,5%EPP; 14,4%

Eireli; 7,2%

S/A; 3,1%
Demais; 17,5%

Categoria Jurídica

Agropecuária; 
1,0%

Comércio; 40,2%

Comércio e 
Serviços; 20,6%

Construção Civil; 
2,1%

Indústria; 
9,3%

Indústria e 
Comércio; 4,1%

Indústria, 
Comércio e 
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Serviços; 18,6%

Ramo de Atividade
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Tempo de existência da empresa: 

 

Tempo de Existência da Empresas % 

Menor que 1 ano 3,1% 

1 a 2 anos 6,2% 

2 a 5 anos 10,3% 

5 a 10 anos 10,3% 

Mais de 10 anos 70,1% 

 

 
 

 

Instalações da empresa (alugada ou própria): 

 

 
 

 

 

 

 

Menor que 1 
ano; 3,1%

1 a 2 anos; 6,2%

2 a 5 anos; 10,3%

5 a 10 anos; 
10,3%

Mais de 10 anos; 
70,1%

Tempo de Existência

Alugada
48%Própria

52%

Título do Gráfico
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Classificação Essencial e Não Essencial: 

 

 
 
Quantos funcionários sua empresa possui? 
 

 
 

Qual o percentual do desempenho de vendas entre os meses de março de 2020 a 
maio de 2021? 
 
Os dados compilados da pesquisa indicam que entre o período de março de 2020 a maio 

deste ano, 74,2% das empresas tiveram queda de vendase 25,8% afirmam que mesmo 

no período tiveram aumento de vendas. 

 

Das 74,2% das empresas que declararam ter quedas de vendas entre os meses de março 

de 2020 a maio de 2021, cerca de 17,5% informaram que tiveram uma queda de vendas 

de até 10%, outras 18,6% das empresas declararam ter uma queda de vendas entre 11% 

a 30%, e cerca de 20,6% das empresas informaram ter durante o período uma queda de 

vendas entre 31% a 50%, tendo ainda 17,5% das empresas que afirmam ter queda de 

vendas de mais de 50% durante o período. 

 

Essencial; 
45,4%Não Essencial; 

54,6%

Classificação

54,5%

9,1%

16,9%

6,5% 3,9% 2,6% 2,6% 1,3% 2,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

0 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 50 51 a 100 101 a
200

200 a
500

500 a
1000

Quantos funcionários possui
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Entre as empresas que informaram que tiveram quedas de vendas, destaca-se o setor de 

agências de viagens, academias, escolinhas para crianças, papelarias, barzinhos, 

restaurantes com mais de 50% de queda de vendas. Com queda de vendas entre 20% a 

50% estão os setores de lojas de atacado de perfumaria e cosméticos, indústria de 

móveis, comunicação social, comércio de móveis e eletrodomésticos, joalherias, e alguns 

setores de serviços como tapeçaria e acessórios, manutenção automotiva e funilaria e 

pintura. 

 

Das 25,8% das empresas que informaram ter aumento de vendas entre os meses de 

março de 2020 a maio de 2021, 9,3% declararam ter aumento de mais de 30% nas 

vendas e 8,2% ter aumento de mais de 10%. Observa-se que as empresas que tiverem 

crescimento de vendas são dos segmentos da indústria, supermercados e mercados, 

setor de serviços como seguros, consultoria e gestão, e do comércio de materiais de 

construção, óticas, e transportes. 

 

 
 

Qual o percentual de desempenho de vendas nos períodos em que o 
estabelecimento ficou fechado? 
 

Entre as empresas que participaram da pesquisa 86,6% informaram que tiveram quedas 

de vendas no período que os estabelecimentos ficaram fechados em virtude da pandemia 

da Covid-19 e outras 13,4% declararam que tiveram aumento de vendas neste período. 

 

Os segmentos de vendas mais afetados no período que os estabelecimentos estiveram 

fechados foram restaurantes, barzinhos, salões de beleza e academias. Os 

estabelecimentos considerados não essenciais de uma forma geral informaram que 

tiverem quedas de vendas, mas o setor de varejo da moda (roupas, acessórios, 

calçados), foram muito afetados nos períodos em que os estabelecimentos estiveram 

fechados. 

 

17,5%

8,2%

10,3%

9,3%

11,3%

11,3%

6,2%

8,2%

6,2%

2,1%

9,3%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0%

Queda de até 10%

Queda de 11% a 20%

Queda de 21% a 30%

Queda de 31% a 40%

Queda de 41% a 50%

Queda de 51% a 75%

Queda de 76% a 100%

Aumento de até 10%

Aumento de 11% a 20%

Aumento de 21% a 30%

Aumento maior de 30%

Desempenho de Vendas entre 
Março/2020 a Maio de 2021
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Os setores que informaram que tiveram aumento de vendas foram os setores 

considerados essenciais como a indústria e serviços. 

 

 
 

Qual foi a evolução da inadimplência de seus clientes, no período de janeiro a maio 
de 2021? 
 

Das empresas participantes da pesquisa, 82,5% informaram que houve aumento da 

inadimplência. Segundo os empresários pesquisados, 43,5% informaram que houve um 

aumento da inadimplência de até 10%, cerca de 18,6% deles informaram que a 

inadimplência em seus negócios aumentou de 11% a 20% e outros15,5% disseram que a 

inadimplência cresceu de 21% a 40%. 

 

Entre as empresas que disseram que a inadimplência diminui, 10,5% disseram que a 

inadimplência teve queda de 10%. Observa-se que entre este grupo de empresas estão 

os segmentos da indústria e serviços. 

 

 
 

12,4%

3,1%

5,2%

5,2%

7,2%

18,6%

35,1%

5,2%

4,1%

1,0%

3,1%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Queda de até 10%

Queda de 11% a 20%

Queda de 21% a 30%

Queda de 31% a 40%

Queda de 41% a 50%

Queda de 51% a 75%

Queda de 76% a 100%

Aumento de até 10%

Aumento de 11% a 20%

Aumento de 21% a 30%

Aumento maior de 30%

Percentual de Desempenho - Período Fechado

43,3%

18,6%

15,5%

5,2%

10,3%

2,1%

3,1%

2,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Aumentou em até 10%

Aumentou de 11% a 20%
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Aumentou mais de 40%
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Sua empresa precisou procurar linhas de créditos neste período? 
 

 
 
 
Quais linhas de crédito procuradas? 
 

 
 
Qual o agente financeiro procurado? 
 

 
 

Sim; 51,5%

Não; 48,5%

Empresa Procurou Linha de Crédito

5,6%

38,9%

1,9%

27,8%

13,0%

1,9%

3,7%

5,6%

1,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Folha de Pagamento

Capital de Giro

Investimento

Outros

Folha Pgto / Capital Giro

Folha Pgto / outros

Folha/capital giro/outros

Capital Giro / Outros

Investimento / outros

Linhas de Crédito Procuradas

27,8%

13,9%

2,8%

2,8%

5,6%

8,3%

2,8%

5,6%

13,9%

16,7%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Banco do Brasil

Caixa Economica Federal

Itaú

Bradesco

Santander

Sicoob Cocred

Sicoob Credimogiana

Sicoob Coonai

Sicredi

Outros

Agentes Financeiros Procurados
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Sua empresa conseguiu o crédito? 
 

 
 

Se não conseguiu o crédito, qual a justificativa do agente financeiro? 
 

 
 

Durante a pandemia sua empresa precisou efetuar algum acordo para o pagamento 
da dívida? 
 

 
 

Sim; 70,0%

Não; 30,0%

Conseguiu crédito?

22,2%

11,1%

11,1%

11,1%

5,6%

38,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Os recursos de crédito disponibilizados não são suficientes
para atender todas as empresas

A empresa não se enquadra na linha de crédito solicitada

A empresa possui restrições que não permitem o crédito

Não atingir o mínimo necessário por conta de resultados
econômico-financeiros insuficientes

Ter um faturamento baixo ou inconstante

Outros Motivos

Motivo de Não Conseguir Crédito

59,1%

20,4%

11,8%

3,2%

4,3%

1,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Não houve necessidade

Acordo para pagamento de aluguel

Acordo com fornecedores

Acordo com bancos

Acordo tributos federal

Outros

A empresa necessitou fazer acordos de pagamento da dívida?
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Sua empresa possui débitos atualmente? Se sim, com quem? 
 

 
 

Qual é a sua maior necessidade no momento? 
 

 
 

Sua empresa durante a pandemia, efetuou: 
 

Observa-se que os setores que mais demitiram foram os setores de comércio e de 

serviços. O setor da industria houve saldo positivo de contratações. 

 

 
 

56,0%

8,0%

12,0%

16,0%

7,0%

1,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Não possui

Aluguel de imóvel

Fornecedores

Bancos

Fisco Federal

Fisco Municipal

A empresa possui débitos atualmente?

67,8%

14,4%

17,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Abertura atendimento presencial

Linhas de crédito

Renegociação da dívida

Qual a necessidade no momento?

54,2%

19,6%

26,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Demissões

Contratações

Acordos de redução trabalho

A empresa durante  pandemia efetuou:
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O que sua empresa espera do governo federal? 

 

 
 

O que sua empresa espera do governo estadual? 

 

 
 

O que sua empresa espera do governo municipal? 

 

 
 

 

60,2%

8,0%

23,9%

8,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Linhas de crédito com juros reduzidos para capital de giro

Refis para os tributos federal

Isenção de impostos durante o periodo da pandemia

Suspensão de tributos

O que sua empresa espera do governo federal:

13,8%

54,3%

6,4%

21,3%

4,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Funcionamento estabelecimentos

Linhas de crédito com juros reduzidos para capital de giro

Refis para os tributos estadual

Isenção de impostos durante a pandemia

Suspensão de tributos

O que sua empresa espera do governo estadual:

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Funcionamento dos estabelecimentos

Refis para os tributos municipal

Isenção de impostos e taxas municipais durante a
pandemia

Suspensão de tributos

O que sua empresa espera do governo municipal:
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

A PANDEMIA E AS EMPRESAS: 

Segundo os dados do Governo Digital – Painel Mapa das Empresa, dados coletados pela 

ACE Batatais no dia 04 de junho de 2021,o município de Batatais possui 6.234CNPJs 

ativos, classificadas conforme quadro abaixo. (vide anexo 1, com a relação das empresas 

ativas por atividade econômica) 

 
Quadro – Quantidade de Empresas Ativas – Batatais SP 

Natureza Jurídica Ativas 

Consórcio de Sociedade 3 

Cooperativas 16 

Eireli 276 

Empresa Pública 4 

Empresa Individual 4.526 

Sociedade Anônima 45 

Sociedade Economia Mista 1 

Sociedade em Nome Coletivo 1 

Sociedade Limitada 1.362 

Total 6.234 

Fonte: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/mapa-de-empresas/painel-mapa-de-empresas, 

Data da coleta 04/06/2021 

 

Os dados do Governo Digital – Painel Mapa das Empresa, o setor de serviços possui 

2.877 empresas, o que corresponde a 46,2% das empresas da cidade, e que o comercio 

possui 2.330 empresas correspondendo a 37,4% do total de empresas, a indústria possui 

699 empresas o que corresponde a 11,2% do total de empresas, o setor da construção 

civil possui 237 empresas correspondendo a 3,8% e o setor da agropecuária possui 91 

empresas o que corresponde a 1,5% do total das empresas. 
 

Quadro – Quantidade de Empresas por Segmento de Negócio - Batatais 

Ramo de Atividade Qt Empresas 

Agropecuária 91 

Comércio 2.330 

Construção Civil 237 

Indústria 699 

Serviços 2.877 

Total 6.234 

Fonte: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/mapa-de-empresas/painel-mapa-de-empresas, 

Data da coleta 04/06/2021 

 

 

Os dados do Governo Digital, indicam que no ano de 2020 foram encerrados 328CNPJs 

no município de Batatais, e no ano de 2021 entre os meses de janeiro a abril houve o 

encerramento de mais 129CNPJs, totalizando 457 CNPJs encerrados em 16 meses, o 

que corresponde a uma média mensal de 28 empresas que encerram suas atividades. 

 
 

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/mapa-de-empresas/painel-mapa-de-empresas
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/mapa-de-empresas/painel-mapa-de-empresas
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Quadro – Quantidade de CNPJ Encerrados (Extintos) 2020/2021 – Batatais 

 Mês Ano 2020 Ano 2021 

JAN 40 29 

FEV 32 34 

MAR 22 37 

ABR 21 29 

MAI 26 
 JUN 48 
 JUL 23 
 AGO 14 
 SET 27 
 OUT 25 
 NOV 20 
 DEZ 30 
 TOTAL 328 129 

Fonte: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/mapa-de-empresas/painel-mapa-de-empresas, 

Data da coleta 04/06/2021 

 

A quantidade de CNPJs extintos durante o período da pandemia, março de 2020 a abril 

de 2021, correspondem a 32% do total de empresas abertas no mesmo período, sendo 

considerado um dos mais altos índices dos últimos 10 anos. 

 

 

AS EMPRESAS E O VALOR DE TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL POR SETOR DE 

ATIVIDADE: 

O valor de transformação industrial por setor de atividade das empresas de Batatais, 

estão divididos da seguinte forma, segundo dados do SEADE. 

 
Quadro - Valor de Transformação Industrial por Setor de Atividade 

Setor de Atividade % 

Máquinas e Equipamentos 51,3% 

Produtos Químicos 13,4% 

Produtos Alimentícios 8,4% 

Vestuários e Acessórios 8,1% 

Móveis 4,0% 

Produtos Texteis 2,9% 

Metalurgia 2,8% 

Veículo Automotores, Reboque e Carrocerias 2,8% 

Produtos de Metal 2,8% 

Produtos Farmoquímico e Farmacêutico 1,8% 

Outros 1,7% 
Fonte: https://municipios.seade.gov.br/economia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/mapa-de-empresas/painel-mapa-de-empresas
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Gráfico - Valor de Transformação Industrial por Setor de Atividade (%) 

 

 
 

 

A PANDEMIA E A GERAÇÃO DE EMPREGOS: 

A pandemia da Covid-19 afetou drasticamente as empresas de uma forma geral, 

provocando o fechamento de postos de trabalho, que somente não foi maior devido a 

realização de acordos de suspensão ou redução de jornada e de salários, efetuadas 

através do programa Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 

(BEm), criado pelo governo federal. 

 

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) nos 

meses de março a junho de 2020 foram fechados 730 postos de trabalho no município de 

Batatais em virtude da pandemia da Covid-19 e que os dados apontam que entre os 

meses de abril a junho de 2020, houve apenas 563 admissões de trabalhadores em 

nossa cidade, o que corresponde a uma média mensal 188 contratações, sendo que 

historicamente nos últimos três anos, esta média é de 392 contratações mensais. Em 

2017 a média foi de 401 contrações por mês, em 2018 esta média foi de 377 contratações 

mês e no ano de 2019 houve a média de 398 contratações mês. 

 

Quadro – Admissões e Desligamentos de Trabalhadores 2020 - Batatais 

CAGED 2020 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Média 

Admissões 514 584 444 188 170 205 328 372 464 506 385 335 4.495 375 

Desligamentos 430 421 504 506 366 361 323 256 338 314 300 371 4.490 374 

Variação Absoluta 84  163  -60  -318  -196  -156  5  116  126  192  85  -36  5  0  

Fonte: Caged /ACE Batatais 
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No mês de março deste ano em virtude dos decretos restritivos tanto do governo estadual 

e municipal, provocaram mais demissões sendo fechados mais 118 postos de trabalho e 

no mês de abril só não houve mais demissões em virtude do governo federal ter editado 

novamente o programa Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 

(BEm) 

 
Quadro – Admissões e Desligamentos de Trabalhadores 2021 - Batatais 

CAGED 2021 Jan Fev Mar Abr Total Média 

Admissões 648 577 373 444 2.042 511 

Desligamentos 437 386 491 391 1.705 426 

Variação Absoluta 211  191  -118  53  337  84  

  Fonte: Caged /ACE Batatais 

 

É importante observamos e compararmos os dados de admissões, desligamentos e a 

variação absoluta nos meses em que as atividades econômicas estão em pleno 

funcionamento.  

 

Observa-se que nos dois primeiros meses de 2020, houve a criação de 247 novos postos 

de trabalho em Batatais. Nos meses de agosto a novembro, quando houve a flexibilização 

das autoridades, houve a criação de mais 519 empregos. O mesmo ocorreu nos dois 

primeiros meses de 2021, onde as empresas de Batatais criaram mais 402 empregos. 

 

A PANDEMIA E A MANUTENÇÃO DOS EMPREGOS E DA RENDA: 

Em 01 de abril de 2020, o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional a Medida 

Provisória nº 936, com o objetivo declarado de manter empregos e remuneração dos 

trabalhadores, que foram duramente atingidos pelos impactos da epidemia de coronavírus 

sobre as atividades econômicas.  

 

Essa Medida Provisória (MP) foi convertida na Lei nº 14.020, de 06 de julho de 2020, 

após incorporar modificações importantes durante o processo de tramitação no 

Congresso Nacional. A MP estabelecia o Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda (PEMER), que permitia a redução da jornada de trabalho e do 

salário, bem como a suspensão do contrato de trabalho. Além disso, instituía o Benefício 

Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm),com o intuito de compensar 

parte da perda de rendimentos que ocorresse nesse período.  

 

Inicialmente, foi prevista duração máxima de 90 dias para os casos de redução da jornada 

de trabalho e de 60 dias para os de suspensão do contrato de trabalho. Porém, os 

desdobramentos negativos da pandemia e seus efeitos desfavoráveis sobre a economia 

levaram à extensão desses prazos até dezembro de 2020, autorizando que vigorassem 

por até 240 dias.  

 

O PEMER e o BEm permitiu em 2020 que as empresas e trabalhadores de Batatais, 

efetuassem 6.180 acordos de redução de jornada de trabalho e salários e a suspensão do 

contrato de trabalho, entre 463 empresas e 3.246 trabalhadores. 
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Quadro – Total de Acordos Efetuados em 2020 - Batatais 

Dados Gerais Total 2020 

Empregadores 463 

Trabalhadores 3.246 

Acordos 6.180 
Fonte: Painel do Benefício Emergencial, no portal do Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho, do 

Ministério da Economia 

 

Foram efetuados 03 acordos para trabalhos intermitentes, 1.132 acordos de redução da 

jornada de trabalho e salários de 25%, 1.472 acordos de redução de 50%, 1.151 acordos 

de redução de 70% e 2.422 acordos para a suspensão de trabalho e salários. 

 
Quadro – Total de Acordos por Tipo Efetuados em 2020 - Batatais 

Tipo de Acordo Total 2020 

Intermitente 3 

Redução de 25% 1.132 

Redução de 50% 1.472 

Redução de 70% 1.151 

Suspensão 2.422 

Total  6.180  
Fonte: Painel do Benefício Emergencial, no portal do Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho, do 

Ministério da Economia 

 

Entre o dia 1º de abril ao dia 12 de dezembro o setor da indústria efetuou 2.543 acordos, 

o setor de serviços efetuou 2.312 acordos, o comércio 1.253 acordos, a construção civil 

66 acordos e a agropecuária 06 acordos. 
Quadro – Total de Acordos por Setor da Economia Efetuados em 2020 - Batatais 

Setores da Economia Total 2020 

Agropecuária 6 

Comércio 1.253 

Construção Civil 66 

indústria 2.543 

Serviços 2.312 

Não Informado 0 

Total 6.180 
Fonte: Painel do Benefício Emergencial, no portal do Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho, do 

Ministério da Economia 

 
No dia 28 de abril de 2021 o governo federal reeditou o programa Benefício Emergencial 

de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm), com vigência de 120 dias, permitindo 

que as empresas e trabalhadores efetuassem acordos de redução da jornada de trabalho 

e de salários bem como efetuassem a suspensão do contrato de trabalho, de forma que 

os empregos fossem mantidos por igual período dos acordos. 

 

Somente em Batatais em conformidade com os dados do Painel Benefício Emergencial 

BEm do Ministério da Economia, entre os dias 28 de abril ao dia 27 de maio de 2021, 

foram efetuados 1.509 acordos entre 306 empregadores e 1.442 trabalhadores. A 

quantidade de acordos por período está representada no quadro abaixo. 
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Quadro – Quantidade de Acordo por Período 2021 - Batatais 

Período dos Acordos Total 

28/04 a 30/04 75 

01/05 a 08/05 685 

09/05 a 15/05 326 

16/05 a 22/05 400 

23/05 a 27/05 23 

Total de Acordos 1509 
Fonte: Painel do Benefício Emergencial, no portal do Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho, do 

Ministério da Economia 

 

O setor de serviços em virtude das incertezas provocadas pela pandemia da Covid-19 é o 

que mais registrou acordos, foram registrados no período de 28 de abril ao dia 27 de 

maio, o total de 553 acordos, em seguida vem o setor da indústria com 498 acordos, o 

comércio com 435 acordos, a construção civil com 9 acordos, a agropecuária com 01 

acordo e há ainda 13 acordos sem identificação do segmento de negócio. 

 
Quadro – Quantidade de Acordos por Setores da Economia 2021 - Batatais 

Setores da Economia Total 

Agropecuária 1 

Comércio 435 

Construção Civil 9 

Indústria 498 

Serviços 553 

Não informado 13 

Total 1.509 

Fonte: Painel do Benefício Emergencial, no portal do Programa de Disseminação de Estatísticas do 

Trabalho, do Ministério da Economia 

 
OS EFEITOS DO PEMER PARA O TRABALHADOR E PARA A ECONOMIA DE 

BATATAIS 

 

A MP 1045/2021 mantém perda de renda para o trabalhador que forem incluídos no 

programa por meio de acordo de redução de jornada e salário ou de suspensão do 

contrato de trabalho. Essas perdas serão tanto maior, quanto mais elevado o salário. 

Assim, se paraos trabalhadores de salário mínimo, a reposição é de 100%, para salários 

em torno de R$ 2.685,00 (que, segundo a PNADC/IBGE, de Março de 2021, corresponde 

à média salarial do mercado de trabalho na região sudeste) essa reposição será de 

aproximadamente 78%, o que lhes imporá perda de 22%, em um cenário de aumento de 

inflação e, particularmente, da cesta básica de alimentos.  

 

Tendo como base os dados do CAGED, abril de 2021, onde aponta que no município de 

Batatais, há 16.016 trabalhadores empregados com carteira assinada e os dados da 

PNAD/IBGE, de janeiro de 2021, indicando que a renda média do trabalhador é de R$ 

2.685,00, circula em Batatais mensalmente o valor de R$ 43 milhões referente aos 

salários dos trabalhadores. 
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Analisando e os dados do PEMER que indicam que até o dia 27/05 havia o acordo com 

1.442 trabalhadores, tendo como base a média salarial de R$ 2.685,00 e as perdas 

salarias de 22%, deixa de circular no município mensalmente o valor de R$ 851.789,40 na 

economia do município. Mantido o acordo por quatro meses, com a mesma quantidade de 

acordos, deixará de circular no município mais de R$ 3,4 milhões somente de salários. 

 

O DESEMPREGO E A MIGRAÇÃO PARA O MEI 

 

Dados da PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do IBGE, indicam que no 

primeiro trimestre de 2021, a taxa de desocupação no Brasil atingiu 14,7%, sendo a faixa 

etária entre 25 a 39 anos a que mais possui pessoas desempregadas, correspondendo a 

34,6% do total de pessoas desempregadas, seguido pela faixa etária de 18 a 24 anos 

com 29% e de 40 a 59 anos com 27,5% do total de desempregados, conforme quadro 

abaixo. 
Quadro – Total de Desempregados por Faixa Etária - Brasil 

Faixa Etária % 

14 a 17 anos 5,7% 

18 a 24 anos 29,0% 

25 a 39 anos 34,6% 

40 a 59 anos 27,5% 

60 ou mais 3,2% 

Total 100,00% 
Fonte: PNAD/IBGE 

 

Segundo dados do PNAD 17,9% das mulheres em idade para trabalhar estão 

desempregadas em todo o Brasil e na região Sudeste a taxa de desemprego das 

mulheres atinge 14,7%. Cerca de 12,2% dos homens em idade de trabalhar estão 

desempregados em todo o Brasil, e no Sudeste este índice corresponde a 10,4% do total 

de homens em idade para trabalhar. O PNAD aponta que possui idade para trabalhar os 

homens e mulheres com mais de 14 anos. 

 

O alto índice de desemprego em todo o Brasil, e em Batatais não é diferente, levou muitas 

pessoas a tentar montar seu próprio negócio, sendo que muitos deles migraram para a 

formalização criando sua microempresa individual, os chamados MEIs. 

 

Segundos dados do Portal do Empreendedor, da Receita Federal, em Batatais, na data 

de 05 de maio de 2021, havia 4.197 Micro Empresas Individuais (MEI), sendo 47,9% 

destes CNPJs de mulheres e 52,1% por homens. Do total de CNPJs de MEIs 45% estão 

em estabelecimentos fixos, 25,12% com vendas de porta a porta, 11,44% com vendas 

pela Internet, e 11,09% em locais fixos fora da loja (barraquinhas). O quadro abaixo 

demonstramos como é a forma de atuação desta empresas. 
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Quadro – Total de MEIs por Forma de Atuação – Batatais 

Forma de Atuação % Total MEIs 

Estabelecimentos Fixos 45,04% 1890 

Em locais fixos, fora da loja 11,09% 465 

Porta a Porta, Ambulante 25,12% 1054 

Máquinas Automáticas 0,61% 26 

Internet 11,44% 480 

Correios 3,02% 127 

Televendas 3,67% 154 

Total 100,0% 4197 
Fonte: Portal do Empreendedor – Receita Federal 

 

Vale observar que do ano de 2019 para o ano de 2020 a quantidade de MEIs teve um 

crescimento 20% e nos cinco primeiro meses de 2021 houve o aumento de 8,52% de 

MEIs. Batatais tinha em dezembro de 2019, cerca de 3.071 MEIs, em dezembro de 2020 

tinha 3.939 MEIs e no dia 05 de junho atingiu 4.197 MEIs. 

 

Segundo estudos do Sebrae um dos principais motivos do crescimento do número de 

MEIs em todo o Brasil, se deve pelo desemprego que acelerou a necessidade de 

empreender. Há também os empreendedores que efetuaram a formalização por 

necessidade de emissão de notas fiscais e aqueles que perderam o vínculo empregatício 

com a empresa e continuaram a prestar serviços como MEI, aponta o estudo. 

 

OS DECRETOS E RESOLUÇÕES E OS EFEITOS NA ECONOMIA DO MUNICIPIO: 

 

Decretos e Resoluções do ano de 2020: 

No dia 21 de março de 2020, diante do avanço da pandemia da Covid-19 em todo o 

mundo, e da disseminação da doença pelo interior do Estado de São Paulo, o prefeito 

municipal José Luis Romagnoli determinou o fechamento dos estabelecimentos 

considerados não essenciais através do decreto 3822/2020, pelo período de 22/03 a 

12/04. 

 

No domingodia 22 de março de 2020, o presidente da ACE, Ennio Cesar Fantacini, reuniu 

com o prefeito José Luis Romagnoli, tendo como objetivo tratar de assunto de 

funcionamento da industria com os devidos protocolos, considerando que o setor é 

considerado como essencial. No dia 24 de março de 2020, foi editado a Resolução COE 

01/2020 e 02/2020 definindo os protocolos sanitários do setor industrial. 

 

No dia 08 de março de 2020, foi editado a Resolução COE 06/2020 proibindo a venda e 

consumo de bebidas no nos bares e mercearias. 

 

No dia 13 de abril de 2020, através do decreto 3827/2020 foi estendido o período 

emergencial até o dia 22/04/2020. 

 



 

 

Pesquisa – A pandemia da Covid-19 e os impactos  
econômicos no município de Batatais 

 

 23 

 

No dia 22 de abril de 2020, foi editado o decreto 3830/2020 liberando o funcionamento 

dos estabelecimentos não essenciais até às 19h, a partir do dia 23/04, permitindo aos 

restaurantes os serviços de delivery e drive-thru, mantendo a proibição de abertura para o 

atendimento presencial. 

 

No dia 08 de maio de 2020, a Resolução COE 11/2020, autoriza o funcionamento das 

academias, sendo revogada no dia 09/06 através Resolução COE 14/2020, voltando a 

fechar as academias. 

 

No dia 09 de junho de 2020 o decreto 3842/2020 determina o fechamento dos 

supermercados, mercados e mercearias aos domingos e feriados. 

 

No dia 10 de junho de 2020, foi editado a Resolução COE 16/2020, estabelecendo que o 

município de Batatais deve seguir as regras da Fase Amarela do Plano São Paulo, 

ficando autorizado o funcionamento dos estabelecimentos não essenciais com 

capacidade de funcionamento com 40% da capacidade, para o comércio geral das 12h às 

18h, os bares das 11h às 17h, os setores de serviços das 07h às 13h, os salões de 

beleza das 12h às 18h e as academias das 07h às 10h e das 17h às 20h. 

 

No dia 24 de agosto de 2020 foi editado a Resolução COE 17/2020, autorizando o 

funcionamento dos estabelecimentos não essenciais com 40% da capacidade, permitindo 

o funcionamento do comercio em geral das 10h às 18h, do setor de serviços das 07h às 

15h, dos bares e restaurantes até às 22h por 08 horas diárias, as academias das 07h às 

11h e das 16h às 20h. 

 

No dia 04 de setembro de 2020, foi editado a Resolução COE 19/2020, em conformidade 

com a Fase Laranja do Plano São Paulo, proibindo o consumo no local permitindo 

somente o delivery e drive thru, autorizando o funcionamento dos estabelecimentos não 

essenciais com capacidade de 20% da área do estabelecimento para o comércio em geral 

das 14h às 18h de segunda a sexta-feira e das 09h às 13h aos sábados, e o setor de 

serviços das 08h às 12h de segunda a sábado. Determinou o fechamento dos salões de 

beleza, academias, carrinhos de lanches, bares e restaurantes. 

 

No dia 14 de setembro de 2020, a Resolução COE 20/2020, em conformidade com a 

Fase Amarela do Plano de São Paulo, determinou o funcionamento dos estabelecimentos 

com 40% da capacidade, das 10h às 18h para o comércio, os serviços das 07h às 15h, os 

bares e restaurantes por 08h diárias permitido o funcionamento até às 22h, os salões de 

beleza das 11h às 19h, as academias das 07h às 11h e das 16h às 20h de segunda a 

sexta-feira e das 07h às 15h aos sábados com capacidade de 30%. 

 

No dia 04 de novembro de 2020 foi editado a Resolução COE 22/2020 autorizando o 

funcionamento das feiras livres com consumo no local, permitindo o atendimento até às 

22h. 
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No dia 07 de dezembro de 2020, foi editado a Resolução COE 23/2020 em conformidade 

com a Fase Amarela do Plano São Paulo, permitindo o funcionamento dos 

estabelecimento não essenciais com 40% da capacidade. O setor do comercio ficou 

autorizado o atendimento presencial das 09h às 18h de segunda a sexta-feira, e das 09h 

às 14h aos sábados. Os serviços das 07h às 17h de segunda a sexta-feira e das 07h às 

12h aos sábados. Os bares e restaurantes por 10 horas por dia, permitindo o atendimento 

até as 22h. Os salões de beleza das 09h às 19h e as academias das 06h às 11h e das 

16h às 21h e aos sábados das 06h às 16h. 

 

No dia 15 de dezembro foi autorizado o funcionamento do comércio em geral até as 21h 

entre os dias 15 a 23 de dezembro. 

 

Decretos e Resoluções do ano de 2021: 

 

Resolução COE 01/2021 de 05/01/2021: permite o funcionamento dos estabelecimentos 

com 40% da capacidade, entre as 10h ás 18h de segunda a sexta-feira e das 09h às 14h 

aos sábados. Bares e restaurantes 8h por dia até as 20h. Salões de beleza das 09h às 

19h. Academias das 06h às 11h e das 16h e 21h de segunda a sexta-feira das 07h às 

12h. 

 

Resolução COE 02/2021 de 15/01/2021: permite o funcionamento dos estabelecimentos 

com 40%. Comércio das 10h às 18h de segunda a sexta-feira, e das 09h às 14h aos 

sábados; Serviços de segunda a sexta-feira das 09h às 17h e aos sábados das 07h às 

12h. Bares somente no delivery e drive thru até às 20h. Restaurantes das 08h às 20h, 

com 8h dia. Academias 06h às 20h por 8h dia. 

 

Resolução COE 03/2021 de 25/01: autorizado o funcionamento do comercio e serviços 

em geral das 06h às 20h de segunda a sexta-feira. 

 

Resolução COE 04/2021 de 29/01: autorizado somente o delivery e drive thru. 

 

Resolução COE 05/2021 de 05/02: autorizado o funcionamento dos estabelecimentos 

com 40% da capacidade. Comércio das 10h às 18h de segunda a sexta-feira e das 09h 

às 14h aos sábados. Serviços das 09h às 17h de segunda a sexta-feira e das 07h às 12h. 

Bares e similares até às 20h sem consumo no local. Restaurantes até às 20h. Salões de 

beleza 8h por dia até às 20h. Academias 8h por dia das 06h às 20h. 

 

Resolução COE 07/2021 de 26/02: somente delivery e drive thru. Fase Vermelha 

 

Resolução COE 10/2021 de 06/03: autorização do delivery para restaurantes, lanchonete, 

carrinhos de lanches, superemercados, conveniências, padarias e açougue. 

 

Resolução COE 11/2021 de 08/03: regras de funcionamento de agencias bancarias e 

loterias. 
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Resolução COE 12/2021 de 15/03: autoriza o delivery e drive thru até às 20h. 

 

Resolução COE 13/2021 de 17/03: proíbe a distribuição de jornais de ofertas. 

 

Resolução COE 14/2021 de 18/03: revoga a resolução 13/2021. 

 

Resolução COE 15/2021 de 04/04: regras para as igrejas. 

 

Decreto 3960/2021, de 22/03, regulamenta o funcionamento dos estabelecimentos no 

período de 23 a 30 de março. Autorizou os serviços delivery para o comercio, 

restaurantes, materiais de construção. As academias e os salões foram fechados. 

 

Decreto 3963/2021 de 30/03/2021, foi autorizado entre os dias 31/03 a 11/04 o 

funcionamento do comercio e serviços das 05h às 21h somente pelo delivery e drive thru. 

Permitido o funcionamento das atividades da industria e da construção civil normalmente. 

Os restaurantes e depósitos de materiais de construção estavam autorizados a funcionar 

pelo drive thru e delivery das 05h às 20h. Após este horário somente pelo delivery. 

 

Decreto 3967/2021 de 11/04, vigência de 12 a 18/04, regulamenta os seguintes horários 

para o funcionamento do comércios e serviços: das 05h às 20h. Para os restaurantes foi 

autorizado o takeaway, drive thru e o deliveriy. 

 

Decreto 3971/2021 de 17/04, vigência de 18 a 31/04, determinou que o comercio e 

serviços poderiam funcionar das 10h às 18h com 30% da capacidade de atendimento. Os 

salões de beleza ficaram proibidos de funcionar entre os dias 18 a 23/04 e entre os dias 

24 a 30/04 puderam atender com 30%. 

 

O decreto 3980/2021 determinou que entre os dias 01 a 09/05 o comercio e serviços 

poderiam funcionar com 30% da capacidade, das 06h às 20h. 

 

O decreto 3987/2021, autorizou entre os dias 08 a 23/05 o funcionamento do comercio, 

serviços, restaurantes, salões de beleza, academias entre as 06h às 21h com 30% da 

capacidade. 

 

Dia 13 de maio de 2021, instituiu o lockdown através do decreto 3988/2021, entre os dias 

15 a 31 de maio, permitindo o funcionamento da seguinte forma: 

a) Postos de combustíveis, das 06h às 20h, todos os dias. 

b) Escritórios de contabilidade: 30% dos funcionários, com portas fechadas. 

c) Revendedores de água e gás no sistema delivery. 

d) Farmácias. 

e) Cartórios para serviços de urgência. 

f) Provedores de internet: sistemas de plantão. 

g) Hotéis – comunicar Semusa novos hospedes. 
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h) Agências bancárias: 20% dos funcionários para serviços internos. 

i) Industrias: 30% dos funcionários, permitido turnos. 

j) Permitido nos dias 15 a 17/05 o atendimento nos supermercados, mercados, 

mercearias e demais estabelecimento que tenham 70% de seus itens para a 

alimentação. Padarias, hortifrutis, gás, insumos médicos, restaurantes, lanchonetes 

e carrinhos de lanches, pet shops, pode funcionar por delivery. 

 

Decreto 3991/2021, vigência de 31/05 a 06/06, regulamenta o funcionamento das 

industrias com 50% da capacidade e turnos de trabalho. O comercio em geral foi 

autorizado somente o delivery. Os serviços foram autorizados a trabalhar com 

atendimento de 25%. Restaurantes, bares, carrinhos de lanches, pet shops e depósitos 

de materiais de construção foi mantido o delivery.  

 

Decreto 3994/2021, vigência de 07 a 13/06, autorizou o funcionamento do comercio entre 

as 05h às 21h com 40% da capacidade de atendimento, permitiu o funcionamento das 

industrias com capacidade de 50% por 24 horas. 

 

Decreto 3995/2021 de 12/06 regulamenta o funcionamento dos estabelecimentos no 

período de 21 a 27 de junho. Permitido o funcionamento das 05h às 21h com capacidade 

de 50%. Academias 1 atendimento por cada 30m2. 

 

Decreto 3997/2021 de 19/06, regulamenta o funcionamento dos estabelecimentos no 

período de 21 a 27 de junho. Permitido o funcionamento das 05h às 21h com capacidade 

de 60%.  Academias 1 atendimento por cada 30m2. 

 

 

EFEITOS DA PANDEMIA NOS ESTABELECIMENTOS NÃO ESSENCIAIS: 

 

Entre os segmentos não essenciais determinados pela do comercio e de serviços são os 

que apresentam maiores perdas econômicas durante o período da pandemia, em virtude 

dos constantes fechamento das atividades decretadas pelos governos estadual e 

municipal para conter o avanço da pandemia 

 

SETOR DO COMÉRCIO: 

No setor de comércio o segmento de vestuário (confecções, calçados e acessórios) é o 

mais afetado com os vários decretos de fechamento das atividades não essenciais, 

mesmo que intermitente.  

 

Segundo dados do Governo digital há em Batatais, 2.330 estabelecimentos comerciais, 

que empregam 3.384 trabalhadores segundo dados do Caged, abril de 2021. O setor do 

comércio apresentou no primeiro quadrimestre o segundo pior resultado do saldo de 

empregos com apenas 06 (seis) empregos gerados. 
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Os segmentos de bares e restaurantes, lojas de vestuários e cama e banho, e comercio 

de eletrodomésticos e eletrônicos são os mais afetados. 

 

 

SETOR DE SERVIÇOS: 

Em nosso município existe uma enorme quantidade de empresas, especialmente micro e 

pequenas no setor de serviços, que estão tentando sobreviver, mas a situação financeira 

é bastante precária, e necessitam de algum apoio sob pena de quebrarem, provocando 

mais recessão e o desemprego.  

 

Em Batatais em conformidade com os dados do Governo Digital, há 2.877 empresas do 

setor de serviços, que empregam 5.402 trabalhadores, ou seja 33,7% do total de 

empregos formais. O setor de serviços foi o que apresentou o pior resultado no saldo de 

empregos no primeiro quadrimestre de 2021, houve um saldo de apenas 03 (três) 

empregos gerados.  

 

Os setores de eventos, escolinhas de educação infantil – 19 escolas segundo dados do 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, de 

13/09/2020, alimentação, turismo, academias, salões de beleza são os que mais passam 

dificuldades. 
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CALENDÁRIO 2020 – DIAS QUE O COMÉRCIO FICOU FECHADO EM 2020 
 

JANEIRO / 2020 
    

FEVEREIRO / 2020 
   D S T Q Q S S 

 
D S T Q Q S S 

      1 2 3 4 
 

            1 

5 6 7 8 9 10 11 
 

2 3 4 5 6 7 8 

12 13 14 15 16 17 18 
 

9 10 11 12 13 14 15 

19 20 21 22 23 24 25 
 

16 17 18 19 20 21 22 

26 27 28 29 30 31   
 

23 24 25 26 27 28 29 

          

MARÇO / 2020 
    

ABRIL / 2020 
    D S T Q Q S S 

 
D S T Q Q S S 

1 2 3 4 5 6 7 
 

      1 2 3 4 

8 9 10 11 12 13 14 
 

5 6 7 8 9 10 11 

15 16 17 18 19 20 21 
 

12 13 14 15 16 17 18 

22 23 24 25 26 27 28 
 

19 20 21 22 23 24 25 

29 30 31         
 

26 27 28 29 30     

Decreto 3822 - 22/3 A 12/4 
  

Decreto 3822 - 22/3 A 12/4 
 Comercio: FECHADO 

   

Comercio: FECHADO 
  

        

Decreto 3827 (13/04) - 13/4 A 22/4 

        

Comércio: FECHADO 
 

        

Decreto 3830 (22/04) 
  

        

Comércio: 30% até 19h 
            

MAIO / 2020 
     

JUNHO / 2020 
   D S T Q Q S S 

 
D S T Q Q S S 

          1 2 
 

  1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9 
 

7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16 
 

14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23 
 

21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30 
 

28 29 30         

31             
 

Decreto 3842 Revoga art 14 d. 3830 

        

Resolução COE 16 (10/06) 
 

        

Fase Amarela - Func. 40% Capac. 

        

Comércio: 6h/dia - 12h às 18h 
          

JULHO / 2020 
     

AGOSTO / 2020 
   D S T Q Q S S 

 
D S T Q Q S S 

      1 2 3 4 
 

            1 

5 6 7 8 9 10 11 
 

2 3 4 5 6 7 8 

12 13 14 15 16 17 18 
 

9 10 11 12 13 14 15 

19 20 21 22 23 24 25 
 

16 17 18 19 20 21 22 

26 27 28 29 30 31   
 

23 24 25 26 27 28 29 

        

30 31           

        

Resolução COE 17 (24/08) 
 

        

Fase Amarela - Func. 40% Capac. 

        

Comércio: 8h/dia - 10h às 18h 
         

SETEMBRO / 2020 
    

OUTUBRO / 2020 
   D S T Q Q S S 

 
D S T Q Q S S 

    1 2 3 4 5 
 

        1 2 3 

6 7 8 9 10 11 12 
 

4 5 6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 18 19 
 

11 12 13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 25 26 
 

18 19 20 21 22 23 24 

27 28 29 30       
 

25 26 27 28 29 30 31 

Resolução COE 19 (04/09) 
  

Resolução COE 22 (04/11) 
 Fase Laranja - Func. 20% capac, 

 
Fase Amarela 

    Comércio: 4h/dia -14h às 18h 
 

Autoriza Feiras Livres 
  Salões e Academias - PROIBIDO 

        Resolução COE 20 (14/09) 
         Fase Amarela - Func. 40% capac, 
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Comércio: 8h/dia - 10h às 18h 
        Salões: 11h às 19h 

           Academias: 30% 
           7h às 11h / 16h às 20h 

          
               NOVEMBRO / 2020 

   

DEZEMBRO / 2020 
   D S T Q Q S S 

 
D S T Q Q S S 

1 2 3 4 5 6 7 
 

    1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 13 14 
 

6 7 8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 20 21 
 

13 14 15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 27 28 
 

20 21 22 23 24 25 26 

29 30           
 

27 28 29 30 31     

        

Resolução COE 23 (07/12) 
 

        

Fase Amarela - Func. 40% Capac. 

        

Comércio: 9h às 18h  
  

        

Serviços: 7h às 17h 
  

        

Restaurantes: 10h às 22h 
 

        

Salões: 9h às 19h 
   

        

Academias: 6hàs11h / 16hàs21h 

        

Resolução COE 24 (15/12) 
 

        

Comércio: 12h/dia até às 22h 

        

Dias 15 a 23/12 
    

 

 

CALENDÁRIO 2021 – DIAS QUE O COMÉRCIO FICOU FECHADO EM 2021 
JANEIRO / 2021       

 
FEVEREIRO / 2021       

D S T Q Q S S 
 

D S T Q Q S S 

          1 2 
 

  1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9 
 

7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16 
 

14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23 
 

21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30 
 

28             

31             
 

Resolução COE 04/2021 - 01 a 07/02 

Resolução COE 01/2021 - 01 a 17/01 
 

Comercio: FECHADO 
  Comercio: ABERTO - 40% Capac. 

 
Resolução COE 05/2021 - 08 a 28/02 

Resolução COE 02/2021 - 18 a 24/01 
 

Comercio: ABERTO - 40% Capac.  
Comercio: ABERTO - 40% Capac. 

        Resolução COE 03/2021 - 25 a 31/01 
        Comercio: FECHADO 

          
               MARÇO / 2021 

    

ABRIL / 2021 
    D S T Q Q S S 

 
D S T Q Q S S 

  1 2 3 4 5 6 
 

        1 2 3 

7 8 9 10 11 12 13 
 

4 5 6 7 8 9 10 

14 15 16 17 18 19 20 
 

11 12 13 14 15 16 17 

21 22 23 24 25 26 27 
 

18 19 20 21 22 23 24 

28 29 30 31       
 

25 26 27 28 29 30   

Resolução COE 07/2021 - 01 a 07/03 
 

Decreto 3963 - 31/3 A 11/04 
 Comercio: FECHADO 

   

Comercio: ABERTO  
   Resolução COE 10/2021 - 08 a 14/03 

 
Decreto 3967 - 11 a 18/04 

  Comercio: FECHADO 
   

Comercio: ABERTO  
   Resolução COE 12/2021 - 15 a 22/03 

 
Decreto 3971 - 18 a 30/04 

  Comercio: FECHADO 
   

Comercio: Aberto 30% Capacid. 
Decreto 3961 - 23/3 A 30/03 

         Comercio: FECHADO - Delivery 
        Decreto 3957 - 18/3 A 2/03 

         Comercio: FECHADO - Delivery 
        Decreto 3961 - 23/3 A 30/03 
        Comercio: FECHADO - Delivery 
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MAIO / 2021         
 

JUNHO / 2021       

D S T Q Q S S 
 

D S T Q Q S S 

            1 
 

    1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8 
 

6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15 
 

13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22 
 

20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29 
 

27 28 29 30 31     

30 31           
 

Decreto 3991 - 01 a 06/06 
  Decreto 3980 - de 01 a 07/05 

  

Comercio: FECHADO - Delivery 
Comercio: Capacidade 30% 

  

Decreto 3994 - 07 a 13/06 
  Decreto 3987 - de 08 a 14/05 

  

Comercio: Aberto 30% Capacid. 
Comercio: Capacidade 40% 

         Decreto 3988 - de 15 a 30/05 
         Comercio: FECHADO 

          Decreto 3991 - 31/05 
          Comercio: FECHADO - Delivery 
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Empresas Ativas por Atividade Econômica – Batatais 
Fonte: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/mapa-de-empresas/painel-mapa-de-empresas 

Data da Coleta: 04/06/2021 - 15h00 

 
ATIVIDADE ECONOMICA QT EMP. Grupo Econômico 

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 377 Comércio 

Cabeleireiros, manicure e pedicure 302 Serviços 

Obras de alvenaria 188 Construção Civil 

Serviços domésticos 179 Serviços 

Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 154 Comércio 

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio 
administrativo não especificados anteriormente 

104 Serviços 

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 

104 Comércio 

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional 

102 Serviços 

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as 
confeccionadas sob medida 

97 Indústria 

Promoção de vendas 94 Serviços 

Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 93 Serviços 

Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para 
consumo domiciliar 

92 Comércio 

Serviços ambulantes de alimentação 89 Comércio 

Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza 84 Serviços 

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 83 Comércio 

Serviços de usinagem, torneiria e solda 81 Serviços 

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem 
entretenimento 

77 Comércio 

Serviços de pintura de edifícios em geral 75 Serviços 

Instalação e manutenção elétrica 71 Serviços 

Restaurantes e similares 66 Comércio 

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 64 Serviços 

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal 

63 Comércio 

Cultivo de cana-de-açúcar 61 Agropecuária 

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em 
produtos alimentícios não especificados anteriormente 

61 Comércio 

Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 60 Serviços 

Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 56 Comércio 

Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 55 Indústria 

Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a 
paciente no domicílio 

49 Serviços 

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
municipal 

48 Serviços 

Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de 
produção própria 

46 Indústria 

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 45 Serviços 

Comércio varejista de ferragens e ferramentas 42 Comércio 
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Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais 
de estimação 

41 Comércio 

Fabricação de móveis com predominância de madeira 40 Indústria 

Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 38 Serviços 

Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 37 Indústria 

Comércio varejista de bebidas 37 Comércio 

Construção de edifícios 35 Construção Civil 

Serviços de entrega rápida 34 Serviços 

Padaria e confeitaria com predominância de revenda 34 Comércio 

Holdings de instituições não financeiras 34 Serviços 

Higiene e embelezamento de animais domésticos 34 Serviços 

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
informática 

34 Comércio 

Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 32 Comércio 

Atividades de contabilidade 31 Serviços 

Transporte escolar 30 Serviços 

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 30 Serviços 

Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, 
peças e acessórios, exceto para irrigação 

30 Indústria 

Compra e venda de imóveis próprios 30 Serviços 

Atividades de cobrança e informações cadastrais 30 Serviços 

Atividades paisagísticas 29 Serviços 

Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 28 Serviços 

Serviços de montagem de móveis de qualquer material 28 Serviços 

Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 28 Serviços 

Comércio varejista de calçados 28 Comércio 

Comércio varejista de material elétrico 27 Comércio 

Serviços de engenharia 26 Serviços 

Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 26 Comércio 

Comércio varejista de carnes - açougues 26 Comércio 

Comércio varejista de plantas e flores naturais 24 Comércio 

Comércio varejista de materiais de construção em geral 24 Comércio 

Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 24 Comércio 

Comércio varejista de artigos de óptica 23 Comércio 

Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 22 Indústria 

Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 22 Comércio 

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas 

22 Comércio 

Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 22 Comércio 

Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 22 Serviços 

Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não 
especificadas anteriormente 

21 Serviços 

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e 
comunicação 

21 Comércio 

Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 21 Comércio 

Comércio varejista de artigos de papelaria 21 Comércio 

Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 21 Serviços 

Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente 20 Indústria 

Comércio varejista de móveis 20 Comércio 
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Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - supermercados 

20 Comércio 

Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 19 Serviços 

Atividades de condicionamento físico 19 Serviços 

Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 18 Serviços 

Lavanderias 17 Serviços 

Incorporação de empreendimentos imobiliários 17 Comércio 

Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 17 Indústria 

Fabricação de ferramentas 17 Indústria 

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de 
áudio e vídeo 

17 Comércio 

Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 16 Serviços 

Serviços de borracharia para veículos automotores 16 Serviços 

Comércio varejista de artigos de joalheria 16 Comércio 

Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria 
técnica específica 

16 Serviços 

Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 15 Serviços 

Fabricação de esquadrias de metal 15 Indústria 

Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes 15 Indústria 

Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de 
televisão não especificadas anteriormente 

15 Serviços 

Atividade odontológica 15 Serviços 

Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos 
alimentícios, bebidas e fumo 

14 Comércio 

Instalação de máquinas e equipamentos industriais 14 Serviços 

Fundição de ferro e aço 14 Indústria 

Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não 
especificados anteriormente, peças e acessórios 

14 Indústria 

Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 14 Serviços 

Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar 
e de saúde 

13 Serviços 

Comércio varejista de materiais de construção não especificados 
anteriormente 

13 Comércio 

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em 
geral, exceto imobiliários 

13 Serviços 

Agências de viagens 13 Serviços 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 
municipal 

12 Serviços 

Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso 
pessoal e doméstico 

12 Serviços 

Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, 
bebidas e fumo, peças e acessórios 

12 Indústria 

Comércio varejista de laticínios e frios 12 Comércio 

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, 
exceto andaimes 

12 Serviços 

Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para 
veículos automotores 

11 Serviços 

Produção musical 11 Serviços 

Produção de artefatos estampados de metal 11 Indústria 

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e 
pecuária 

11 Serviços 



 

 

Pesquisa – A pandemia da Covid-19 e os impactos  
econômicos no município de Batatais 

 

 35 

 

Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 11 Comércio 

Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, 
fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 

11 Indústria 

Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis 11 Indústria 

Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 11 Serviços 

Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 11 Comércio 

Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados 
anteriormente 

11 Comércio 

Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 11 Comércio 

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
agropecuário; partes e peças 

11 Comércio 

Treinamento em informática 10 Serviços 

Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 10 Serviços 

Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, 
equipamentos, embarcações e aeronaves 

10 Comércio 

Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 10 Serviços 

Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais 10 Indústria 

Comércio varejista de livros 10 Comércio 

Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 10 Comércio 

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 10 Comércio 

Casas de festas e eventos 10 Serviços 

Atividades de sonorização e de iluminação 10 Serviços 

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 
informação 

9 Serviços 

Serviços de tatuagem e colocação de piercing 9 Serviços 

Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em 
geral não especializado 

9 Comércio 

Obras de terraplenagem 9 Serviços 

Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos 9 Serviços 

Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos 
eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 

9 Comércio 

Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 9 Comércio 

Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; 
partes e peças 

9 Comércio 

Atividades de psicologia e psicanálise 9 Serviços 

Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 9 Agropecuária 

Torrefação e moagem de café 8 Indústria 

Serrarias com desdobramento de madeira em bruto 8 Indústria 

Obras de acabamento em gesso e estuque 8 Construção Civil 

Marketing direto 8 Serviços 

Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e 
ventilação para uso industrial e comercial 

8 Serviços 

Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Dutyfree) 8 Comércio 

Formação de condutores 8 Serviços 

Fabricação de produtos de panificação industrial 8 Indústria 

Comércio varejista de vidros 8 Comércio 

Comércio varejista de madeira e artefatos 8 Comércio 

Comércio varejista de artigos esportivos 8 Comércio 

Comercio varejista de artigos de armarinho 8 Comércio 

Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e 
corretivos do solo 

8 Comércio 
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Coleta de resíduos não perigosos 8 Serviços 

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com 
entretenimento 

8 Comércio 

Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 8 Serviços 

Tabacaria 7 Comércio 

Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, 
calçados e artigos de viagem 

7 Comércio 

Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e 
domésticos não especificados anteriormente 

7 Serviços 

Impressão de material para outros usos 7 Indústria 

Hotéis 7 Serviços 

Estacionamento de veículos 7 Comércio 

Ensino de idiomas 7 Serviços 

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados 

7 Comércio 

Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 7 Comércio 

Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 7 Comércio 

Comércio varejista de artigos de colchoaria 7 Comércio 

Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos 
automotores 

7 Comércio 

Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 7 Comércio 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 
intermunicipal, interestadual e internacional 

6 Serviços 

Serviços de prótese dentária 6 Serviços 

Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 6 Serviços 

Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 6 Serviços 

Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças 
do vestuário 

6 Serviços 

Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente 6 Serviços 

  6 Serviços 

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias 
de alimentos, bebidas e fumo 

6 Serviços 

Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de 
ventilação e refrigeração 

6 Serviços 

Fundição de metais não ferrosos e suas ligas 6 Indústria 

Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para 
empresas 

6 Indústria 

Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos 
automotores 

6 Indústria 

Fabricação de massas alimentícias 6 Indústria 

Educação infantil - pré-escola 6 Serviços 

Construção de rodovias e ferrovias 6 Serviços 

Comércio varejista de outros artigos usados 6 Comércio 

Comércio varejista de medicamentos veterinários 6 Comércio 

Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 6 Comércio 

Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 6 Comércio 

Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 6 Comércio 

Carga e descarga 6 Serviços 

Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; 
instrumentos musicais 

6 Serviços 
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Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de 
hospedagem na Internet 

5 Serviços 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 
municipal 

5 Serviços 

Serviços de pré-impressão 5 Serviços 

Serviços de funerárias 5 Serviços 

Serviço de táxi 5 Serviços 

Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de 
construção e ferragens 

5 Comércio 

Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, 
minerais, produtos siderúrgicos e químicos 

5 Comércio 

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na 
Internet 

5 Serviços 

Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em 
produtos não especificados anteriormente 

5 Comércio 

Outras obras de acabamento da construção 5 Construção Civil 

Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores 
elétricos 

5 Serviços 

Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e 
semelhantes, peças e acessórios 

5 Indústria 

Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para 
aquecimento central 

5 Indústria 

Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 5 Indústria 

Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente 5 Indústria 

Ensino de música 5 Serviços 

Edição de livros 5 Indústria 

Comércio varejista de tecidos 5 Comércio 

Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 5 Comércio 

Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 5 Comércio 

Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, 
ardósia e outras pedras 

5 Indústria 

Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 5 Serviços 

Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 5 Serviços 

Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto 
tomografia 

4 Serviços 

Serviços de cartografia, topografia e geodésia 4 Serviços 

Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas 4 Serviços 

Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas 
agrícolas e animais vivos 

4 Comércio 

Reparação de jóias 4 Serviços 

Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não motorizados 4 Serviços 

Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas 4 Agropecuária 

Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 4 Serviços 

Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, 
exceto válvulas 

4 Serviços 

Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, 
sem condutor 

4 Serviços 

Locação de automóveis sem condutor 4 Serviços 

Laboratórios clínicos 4 Serviços 

Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-
cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente 

4 Indústria 
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Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto 
luminosos 

4 Indústria 

Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e 
sob encomenda 

4 Indústria 

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões 4 Indústria 

Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, 
exceto meias 

4 Indústria 

Fabricação de artefatos de tapeçaria 4 Indústria 

Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 4 Indústria 

Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos 
gráficos 

4 Serviços 

Edição de revistas 4 Serviços 

Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e 
guarda-móveis 

4 Serviços 

Cursos preparatórios para concursos 4 Serviços 

Cultivo de café 4 Agropecuária 

Correspondentes de instituições financeiras 4 Serviços 

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de 
fórmulas 

4 Comércio 

Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 4 Comércio 

Comércio atacadista de leite e laticínios 4 Comércio 

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e 
motonetas 

4 Comércio 

Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 4 Comércio 

Casas lotéricas 4 Serviços 

Bancos múltiplos, com carteira comercial 4 Serviços 

Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 4 Serviços 

Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 4 Serviços 

Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios 4 Serviços 

Aluguel de imóveis próprios 4 Serviços 

Alojamento de animais domésticos 4 Serviços 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 
interestadual 

3 Serviços 

Sociedades de fomento mercantil - factoring 3 Serviços 

Serviços de tratamento e revestimento em metais 3 Serviços 

Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 3 Serviços 

Serviços de comunicação multimídia - SCM 3 Serviços 

Serviços de arquitetura 3 Serviços 

Serviço de corte e dobra de metais 3 Serviços 

Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios 
novos e usados para veículos automotores 

3 Comércio 

Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, 
cosméticos e produtos de perfumaria 

3 Comércio 

Reparação de artigos do mobiliário 3 Serviços 

Produção e promoção de eventos esportivos 3 Serviços 

Produção de carvão vegetal - florestas plantadas 3 Serviços 

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas 
anteriormente 

3 Serviços 

Outras atividades de prestação de serviços de informação não 
especificadas anteriormente 

3 Serviços 

Operadores turísticos 3 Serviços 

Motéis 3 Serviços 
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Limpeza em prédios e em domicílios 3 Serviços 

Laboratórios fotográficos 3 Serviços 

Instalação de painéis publicitários 3 Serviços 

Impressão de material para uso publicitário 3 Serviços 

Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 3 Indústria 

Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, 
exceto máquinas-ferramenta 

3 Indústria 

Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 3 Indústria 

Fabricação de cervejas e chopes 3 Indústria 

Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar 3 Indústria 

Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do 
vestuário 

3 Indústria 

Ensino de esportes 3 Serviços 

Edição de jornais diários 3 Serviços 

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 3 Serviços 

Consultoria em tecnologia da informação 3 Serviços 

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar 

3 Comércio 

Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 
doméstico não especificados anteriormente 

3 Comércio 

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de 
insumos agropecuários 

3 Comércio 

Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas 
anteriormente 

3 Comércio 

Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; 
partes e peças 

3 Comércio 

Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 3 Comércio 

Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel 3 Comércio 

Comércio atacadista de aves vivas e ovos 3 Comércio 

Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 3 Comércio 

Cantinas - serviços de alimentação privativos 3 Serviços 

Atividades de vigilância e segurança privada 3 Serviços 

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades 
para atendimento a urgências 

3 Serviços 

Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 
complementares 

3 Serviços 

Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, 
exceto andaimes 

3 Serviços 

Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não 
especificados anteriormente, sem operador 

3 Serviços 

Agências de publicidade 3 Serviços 

Transporte rodoviário de mudanças 2 Serviços 

Testes e análises técnicas 2 Serviços 

Serviços de vacinação e imunização humana 2 Serviços 

Serviços de telefonia fixa comutada - STFC 2 Serviços 

Serviços de reboque de veículos 2 Serviços 

Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 
motorista 

2 Serviços 

Serviço de poda de árvores para lavouras 2 Serviços 

Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, 
móveis e artigos de uso doméstico 

2 Comércio 

Reparação de relógios 2 Serviços 
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Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 2 Serviços 

Planos de saúde 2 Serviços 

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais 2 Serviços 

Peixaria 2 Comércio 

Outras atividades de serviços de segurança 2 Serviços 

Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 2 Serviços 

Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 2 Serviços 

Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas 
anteriormente 

2 Serviços 

Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas 
anteriormente 

2 Serviços 

Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, 
exceto para veículos 

2 Serviços 

Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos 
industriais não especificados anteriormente 

2 Serviços 

Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 2 Serviços 

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não 
especificados anteriormente 

2 Serviços 

Loteamento de imóveis próprios 2 Comércio 

Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 2 Serviços 

Impressão de jornais 2 Serviços 

Horticultura, exceto morango 2 Agropecuária 

Gestão e administração da propriedade imobiliária 2 Serviços 

Gestão de ativos intangíveis não financeiros 2 Serviços 

Filmagem de festas e eventos 2 Serviços 

Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados 2 Indústria 

Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates 2 Indústria 

Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados 
anteriormente 

2 Indústria 

Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não 
especificadas anteriormente 

2 Indústria 

Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios 2 Indústria 

Fabricação de laticínios 2 Indústria 

Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para 
instalações industriais e comerciais 

2 Indústria 

Fabricação de escovas, pincéis e vassouras 2 Indústria 

Fabricação de equipamentos de transporte não especificados 
anteriormente 

2 Indústria 

Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer 
material 

2 Indústria 

Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais 2 Indústria 

Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria 2 Indústria 

Fabricação de açúcar em bruto 2 Indústria 

Educação infantil - creche 2 Serviços 

Edição integrada à impressão de jornais diários 2 Serviços 

Discotecas, danceterias, salões de dança e similares 2 Serviços 

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não 
customizáveis 

2 Serviços 
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Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 
customizáveis 

2 Serviços 

Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas 
anteriormente 

2 Agropecuária 

Criação de bovinos para leite 2 Agropecuária 

Corretagem no aluguel de imóveis 2 Serviços 

Cooperativas de crédito rural 2 Serviços 

Cooperativas de crédito mútuo 2 Serviços 

Confecção de roupas íntimas 2 Indústria 

Comércio varejista de objetos de arte 2 Comércio 

Comércio varejista de lubrificantes 2 Comércio 

Comércio varejista de equipamentos para escritório 2 Comércio 

Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 2 Comércio 

Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 2 Comércio 

Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não 
especificados anteriormente 

2 Comércio 

Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 

2 Comércio 

Comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papel 
e papelão 

2 Comércio 

Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para 
construção 

2 Comércio 

Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto 
combustíveis 

2 Comércio 

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios 

2 Comércio 

Comércio atacadista de materiais de construção em geral 2 Comércio 

Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 2 Comércio 

Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e 
legumes frescos 

2 Comércio 

Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 2 Comércio 

Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 2 Comércio 

Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 2 Comércio 

Comércio atacadista de café em grão 2 Comércio 

Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto 
profissionais e de segurança 

2 Comércio 

Chaveiros 2 Serviços 

Atividades veterinárias 2 Serviços 

Atividades do Correio Nacional 2 Serviços 

Atividades de rádio 2 Serviços 

Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de 
televisão não especificadas anteriormente 

2 Serviços 

Atividades de fonoaudiologia 2 Serviços 

Atividades de fisioterapia 2 Serviços 

Atividades de exibição cinematográfica 2 Serviços 

Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de 
procedimentos cirúrgicos 

2 Serviços 

Armazéns gerais - emissão de warrant 2 Serviços 

Apicultura 2 Agropecuária 

Aluguel de andaimes 2 Serviços 

Transporte rodoviário de produtos perigosos 1 Serviços 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal em região metropolitana 

1 Serviços 
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Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia 1 Serviços 

Transmissão de energia elétrica 1 Serviços 

Serviços de capotaria 1 Serviços 

Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 1 Serviços 

Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 1 Serviços 

Serviço de manejo de animais 1 Serviços 

Salas de acesso à Internet 1 Serviços 

Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem 1 Serviços 

Recuperação de materiais plásticos 1 Serviços 

Recuperação de materiais não especificados anteriormente 1 Serviços 

Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 1 Serviços 

Provedores de acesso às redes de comunicações 1 Serviços 

Produção teatral 1 Serviços 

Produção de ovos 1 Agropecuária 

Produção de forjados de aço 1 Indústria 

Preparação do leite 1 Indústria 

Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 1 Indústria 

Preparação de canteiro e limpeza de terreno 1 Serviços 

Peritos e avaliadores de seguros 1 Serviços 

Perfuração e construção de poços de água 1 Serviços 

Outros alojamentos não especificados anteriormente 1 Serviços 

Outras sociedades de participação, exceto holdings 1 Serviços 

Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 1 Serviços 

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 1 Serviços 

Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 1 Serviços 

Montagem de estruturas metálicas 1 Serviços 

Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados 
anteriormente 

1 Indústria 

Matadouro - abate de reses sob contrato, exceto abate de suínos 1 Serviços 

Manutenção e reparação de tratores agrícolas 1 Serviços 

Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não 
especificados anteriormente 

1 Serviços 

Manutenção e reparação de máquinas motrizes não elétricas 1 Serviços 

Manutenção de estações e redes de telecomunicações 1 Serviços 

Instituições de longa permanência para idosos 1 Serviços 

Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de 
qualquer material 

1 Serviços 

Fotocópias 1 Serviços 

Facção de roupas profissionais 1 Indústria 

Facção de roupas íntimas 1 Indústria 

Fabricação de tratores agrícolas, peças e acessórios 1 Indústria 

Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 1 Indústria 

Fabricação de produtos de limpeza e polimento 1 Indústria 

Fabricação de produtos de carne 1 Indústria 

Fabricação de produtos cerâmicos não refratários não especificados 
anteriormente 

1 Indústria 

Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e 
transmissão de veículos automotores 

1 Indústria 

Fabricação de peças e acessórios para motocicletas 1 Indústria 
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Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não 
especificados anteriormente 

1 Indústria 

Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados 
anteriormente 

1 Indústria 

Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 1 Indústria 

Fabricação de medicamentos para uso veterinário 1 Indústria 

Fabricação de materiais para medicina e odontologia 1 Indústria 

Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não 
comestíveis de animais 

1 Indústria 

Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e 
elevação de cargas, peças e acessórios 

1 Indústria 

Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não 
especificados anteriormente, peças e acessórios 

1 Indústria 

Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso 
industrial e comercial, peças e acessórios 

1 Indústria 

Fabricação de instrumentos não eletrônicos e utensílios para uso médico, 
cirúrgico, odontológico e de laboratório 

1 Indústria 

Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios 1 Indústria 

Fabricação de gelo comum 1 Indústria 

Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho 1 Indústria 

Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e 
profissional 

1 Indústria 

Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais, exceto 
rolamentos 

1 Indústria 

Fabricação de embalagens de papel 1 Indústria 

Fabricação de conservas de frutas 1 Indústria 

Fabricação de componentes eletrônicos 1 Indústria 

Fabricação de calçados de couro 1 Indústria 

Fabricação de biscoitos e bolachas 1 Indústria 

Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool 1 Indústria 

Fabricação de aviamentos para costura 1 Indústria 

Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal 1 Indústria 

Fabricação de artefatos para pesca e esporte 1 Indústria 

Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira 1 Indústria 

Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, 
exceto tubos e acessórios 

1 Indústria 

Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não 
especificados anteriormente 

1 Indústria 

Fabricação de artefatos de cordoaria 1 Indústria 

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 
equipamentos de irradiação 

1 Indústria 

Fabricação de alimentos para animais 1 Indústria 

Fabricação de alimentos e pratos prontos 1 Indústria 

Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais 1 Indústria 

Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 1 Indústria 

Extração de basalto e beneficiamento associado 1 Agropecuária 

Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares 1 Serviços 

Edição de jornais não diários 1 Serviços 

Demolição de edifícios e outras estruturas 1 Serviços 

Criação de peixes em água doce 1 Agropecuária 

Criação de bovinos para corte 1 Agropecuária 

Criação de animais de estimação 1 Agropecuária 
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Consultoria em publicidade 1 Serviços 

Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 1 Comércio 

Comércio varejista de materiais hidráulicos 1 Comércio 

Comércio varejista de jornais e revistas 1 Comércio 

Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e 
acessórios 

1 Comércio 

Comércio varejista de artigos de relojoaria 1 Comércio 

Comércio varejista de artigos de iluminação 1 Comércio 

Comércio sob consignação de veículos automotores 1 Comércio 

Comércio por atacado de motocicletas e motonetas 1 Comércio 

Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e 
usados 

1 Comércio 

Comércio atacadista especializado de materiais de construção não 
especificados anteriormente 

1 Comércio 

Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão 1 Comércio 

Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 1 Comércio 

Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de 
alimentos ou de insumos agropecuários 

1 Comércio 

Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 1 Comércio 

Comércio atacadista de material elétrico 1 Comércio 

Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, 
mineração e construção; partes e peças 

1 Comércio 

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
odonto-médico-hospitalar; partes e peças 

1 Comércio 

Comércio atacadista de fumo beneficiado 1 Comércio 

Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados 1 Comércio 

Comércio atacadista de embalagens 1 Comércio 

Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool 
carburante 

1 Comércio 

Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante 1 Comércio 

Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, 
amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento 
associada 

1 Comércio 

Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 1 Comércio 

Comércio atacadista de calçados 1 Comércio 

Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e 
acondicionamento associada 

1 Comércio 

Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 1 Comércio 

Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 1 Comércio 

Comércio atacadista de artigos de armarinho 1 Comércio 

Comércio atacadista de animais vivos 1 Comércio 

Comércio atacadista de alimentos para animais 1 Comércio 

Comércio atacadista de água mineral 1 Comércio 

Comércio atacadista de açúcar 1 Comércio 

Caixas econômicas 1 Serviços 

Bancos comerciais 1 Serviços 

Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados 
anteriormente 

1 Serviços 

Atividades do Operador Portuário 1 Serviços 

Atividades de profissionais da nutrição 1 Serviços 

Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas 
anteriormente 

1 Serviços 
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Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana 1 Serviços 

Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e 
atrações similares 

1 Serviços 

Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio Nacional 1 Serviços 

Atividades de estudos geológicos 1 Serviços 

Atividades de enfermagem 1 Serviços 

Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 1 Serviços 

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares 
para atendimento a urgências 

1 Serviços 

Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios 
psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares 
não especificadas anteriormente 

1 Serviços 

Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente 1 Serviços 

Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos 
aeroportos e campos de aterrissagem 

1 Serviços 

Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 1 Serviços 

Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 1 Serviços 

Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares 1 Serviços 

Administração de obras 1 Construção Civil 

Abate de pequenos animais 1 Serviços 

Total de Empresas 6234   

Fonte: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/mapa-de-empresas/painel-mapa-de-empresas 

Data da Coleta: 04/06/2021 - 15h00 
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