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Cadastro Central de Empresas - CEMPRE

COMPOSIÇÃO
Empresas e outras organizações e suas unidades locais inscritas no Cadastro 
Nacional da Pessoa J urídica  - CNPJ  
     � Administração pública 
     � Entidades empresariais
     � Entidades sem fins lucrativos

Variáveis
     ���� Cadastrais - CNPJ , Classificação de Atividade (CNAE),Razão Social, 
Endereço, Telefone, UF etc.
     � Econômicos - Pessoal Ocupado Total, Pessoal Ocupado Assalariado, 
Salários e outras remunerações

 



Cadastro Central de Empresas - CEMPRE

PRINCIPAIS  FONTES  DE  INFORMAÇÃO
     � Registros Administrativos do Ministério do Trabalho:

Relação Anual de Informações Sociais – RAIS
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED

     � Pesquisas Anuais do IBGE:
Indústria - PIA
Comércio - PAC
Serviços - PAS
Construção Civil – PAIC

     � Sistema de Manutenção Cadastral - SIMCAD

São excluídas do presente estudo:

• Entidades com data de fundação superior ao ano base do estudo

• Os microempreendedores individuais



Panorama geral



Atividades econômicas

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas teve as 
maiores participações em três das quatro variáveis analisadas: 

-Número de empresas e outras organizações (37,5%);
-Pessoal ocupado total (21,9%);

-Pessoal ocupado assalariado (19,5%)

Indústrias de transformação ficou com a segunda colocação em 
pessoal ocupado total (15,0%) e salários e outras remunerações 

(16,9%) e na terceira posição em número de empresas (7,9%) e em 
pessoal ocupado assalariado (16,0%)

Administração pública, defesa e seguridade social ficou na segunda 
colocação em pessoal assalariado (17,1%) e a primeira colocação 

em salários e outras remunerações (24,4%).

























Evolução 2007-2017







Atividades com maiores ganhos de participação em números de 

empresas e outras organizações de 2007 a 2017:

- Construção (2,1 pp)

- Atividades profissionais, científicas e técnicas (1,9 pp)

- Atividades administrativas e serviços complementares (1,8 pp)

- Saúde humana e serviços sociais (1,6 pp)

Atividades com maiores perdas de participação em números de 

empresas e outras organizações de 2007 a 2017:

- Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (-8,5 pp)

- Outras atividades de serviços (-2,4 pp)

- Indústrias de transformação (-1,1 pp)

- Informação e comunicação (-0,2 pp)

- Alojamento e alimentação (-0,1 pp)



Atividades com maiores ganhos de participação em pessoal ocupado 

assalariado de 2007 a 2017:

- Educação (2,8 pp)

- Saúde humana e serviços sociais (2,6 pp)

- Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (1,6 pp)

- Alojamento e alimentação (0,7 pp)

Atividades com maiores perdas de participação em pessoal ocupado 

assalariado de 2007 a 2017:

- Administração pública, defesa e seguridade social (-4,3%)

- Indústrias de transformação (-3,7 pp)

- Outras atividades de serviços (-1,2 pp)

- Construção (-0,5 pp)
















