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O USO DO GEOPROCESSAMENTO PARA MAPEAMENTO
DA CNAE EM BELO HORIZONTE COMO FERRAMENTA
ESTRATÉGICA PARA A CDL-BH

INTRODUÇÃO

RESULTADOS

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte CDL/BH, foi fundada em 28/06/1960 (antigo Clube de
Diretores Lojistas, que mudou de nome em 1994),
não possui fins lucrativos e não tem filiação política,
partidária ou religiosa foi criada para atender
exclusivamente os interesses dos empresários
lojistas, especializados nas vendas a varejo.
A vocação da CDL/BH é a de democratizar a
informação cadastral, porém, em nenhum momento
esqueceu-se de atuar de maneira marcante nas
áreas política, econômica e social, reivindicando e
sugerindo, o que a destacou entre suas co-irmãs em
todo país, pois a luta é marca registrada na vida da
entidade.
A entidade iniciou com 8 fundadores e hoje conta
com mais de 8.000 associados que utilizam,
atualmente, de uma bem montada estrutura de
serviços, e de qualificadas estruturas técnicas
colocadas em um sistema de informatização e com
provedoria da Internet. Tem a missão de prover
soluções para o associado, o comércio varejista e
setores de serviços de Belo Horizonte, contribuindo
para o desenvolvimento econômico e social de
nossa comunidade.
Além disso, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte possui assentos em órgãos e conselhos
da capital mineira em que cada representante
defende os interesses da classe lojista e leva a
opinião da CDL/BH para as tomadas de decisão.

Segundo dados da JUCEMG, de agosto de 2007, há em Belo
Horizonte 121.526 empresas ativas. Ao analisar o banco de
dados foi possível verificar que a CNAE de maior
representatividade de Belo Horizonte é comércio varejista de
artigos do vestuário e acessórios com 6.106 empresas, ou 5,02%
do total. Sendo característica destas empresas que 69,29%
(4.231) empresas são Micro Empresas e 64,15% (3.917) tendo
iniciado suas atividades a partir do ano 2.000.
Como já era de se esperar, a regional Centro-Sul concentra
47,66% (2.910) destas empresas conforme mapa abaixo. Fez-se
um recorte desta região com o mapeamento das empresas
utilizando imagens de satélite para que se tenha melhor
visualização da distribuição espacial.
Em segundo e terceiros lugares estão as regionais Oeste e
Noroeste com 10,22% (624) e 9,8% (599) empresas
respectivamente. Já nas outras regionais verifica-se maior
dispersão das empresas, com algumas pequenas concentrações
em algumas avenidas e em centros comerciais.

OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é mostrar as utilidades da
CNAE
(Classificação
Nacional
de
Atividade
Econômica) para a CDL-BH com enfoque no estudo e
mapeamento do Comércio Varejista de Artigos do
Vestuário e Acessórios tomando como referência os
distritos
sanitários
ou
regionais
de
Belo
Horizonte/MG.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho confirma a importância da utilização da CNAE
aliada à representação da mesma na forma de mapas, pois é
possível visualizar a localização de determinadas atividades. A
partir da localização das empresas outras análises podem ser
feitas como, tipos de comércio existentes, porte das empresas,
períodos em que aconteceram evolução e retração do comércio,
estudar ramos ligados a uma cadeia produtiva, ou seja, ter um
“raio x” das empresas.
Este trabalho tem grande importância para a CDL-BH, outras
entidades e de classe do comércio, órgãos governamentais, e
pesquisadores do tema, além de ser base para estudo em outros
bairros e cidades e pode subsidiar programas de fortalecimento
de empresas, orientação para melhor localização das empresas
e assim minimizar o fechamento das mesmas, além de
compreender a dinâmica empresarial de determinada área em
relação a um determinado período.

UTILIDADES DA CNAE
Através da utilização da CNAE a CDL-BH consegue:
•Fazer estudos de concorrência através da
localização e porte das empresas;
•Identificar setores empresariais em expansão ou
retração em determinado tempo e/ou local de Belo
Horizonte;
•Cruzamento de informações da CNAE com a
característica das empresas e dados econômicos,
como faturamento e número de funcionários;
•Trocar informações com outros órgãos que utilizam
a mesma classificação;

METODOLOGIA DO ESTUDO
DE CASO
Desenvolveu-se um estudo de caráter exploratório
descritivo tendo como referência a metodologia da
análise espacial realizada a partir dos dados
armazenados no banco de dados adquirido da Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG.
Este banco é atualizado mensalmente e foi
construído com as informações cadastrais das
empresas de Minas Gerais. A partir do
georeferrenciamento dos dados, foi possível fazer a
localização das empresas de comércio varejista de
artigos do vestuário e acessórios chegando ao
número de 6.106 empresas. Utilizando-se do
software Mapinfo 7.0 foram construídos mapas
temáticos que permitiram a localização e
caracterização deste ramo de atividade em Belo
Horizonte. A classificação utilizada pela JUCEMG é a
CNAE 2.0.
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