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Notas Metodológicas

Os dados apresentados neste capítulo têm como origem a Pesquisa da Atividade Econômica Paulista – Paep,
realizada pela Fundação Seade, com resultados para o ano de 2001.

Essa pesquisa, cuja primeira tomada teve 1996 como ano-base, abrange os setores de indústria (extrativa, de
transformação e da construção), comércio (atacadista e varejista), serviços (apenas o de informática para 1996) e bancos. O

levantamento teve caráter censitário para todas as empresas com mais de 30 pessoas ocupadas na indústria, no comércio e na
construção civil e para aquelas com mais de 100 pessoas ocupadas nos serviços. Através de uma amostra estatística, foram
representadas as empresas com pessoal ocupado abaixo desses limites.  Nos casos da indústria e da indústria da construção, não

são pesquisadas as empresas com menos de cinco pessoas ocupadas. O setor bancário foi representado por um painel que inclui
os maiores bancos comerciais.

1. A Região do ABC compreende os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Amostra Aleatória Estratificada da Paep (Confiança = 95%)

Setores Erro Estrato Total Universo
Relativo  (%) Certo Aleatório

Indústria 12,5 10.182 6.563 16.745 45.978

Comércio 15 5.046 4.515 9.561 518.667

Serviços 25 3.198 9.119 12.317 430.922

Construção Civil 10 1.593 660 2.253 7.069

Bancos Censo 343 - 343 343

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista – Paep – Relatório Metodológico.
Nota: A amostra final foi obtida através do uso da Alocação Ótima de Neymann e ajustes, para os valores inicialmen-
te obtidos, através da relação dessa amostra com o total de casos por domínio.
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Na Paep foi utilizada uma amostra estratificada, na qual objetivou-se controlar o erro amostral para as estatísti-
cas no nível de divisão da CNAE (Classificação Nacional da Atividade Econômica) para oito grandes regiões do Estado, a saber:
a região do ABC1 ; os demais municípios da Região Metropolitana de São Paulo; as quatro regiões administrativas que se

encontram no entorno da RMSP (Campinas, São José dos Campos, Sorocaba e RM da Baixada Santista, esta com a agregação
de Registro); a Região Norte (que agrega as RAs de Ribeirão Preto, Franca, Barretos, Central e São José do Rio Preto); e a Região
Oeste (junção das RAs de Araçatuba, Presidente Prudente, Marília e Bauru).

Os questionários aplicados às empresas permitiram um extenso levantamento temático, perpassando assuntos
como estrutura patrimonial, nacionalidade do capital controlador, recursos humanos, tecnologias de informação e comunica-
ção, inovação tecnológica  e outros.

A partir dos dados de custos e receitas de cada empresa, a Paep permitiu calcular, como principal medida da

atividade econômica, o Valor Adicionado, seguindo uma metodologia consoante com a utilizada pelo IBGE em suas pesquisas
econômicas e com a literatura internacional sobre o tema.


