
SEADE
Fundação Sistema Estadual

de Análise de Dados
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Economia e Planejamento

CÓDIGO PAEP DA EMPRESA       - 

FINEP
FINANCIADORA DE
ESTUDOS E
PESQUISAS

M I N I S T É R I O
DA EDUCAÇÃO

FNDC/CT
VERDE

AMARELO

Secretaria da Ciência, Tecnologia
e Desenvolvimento Econômico

COMÉRCIO
SIMPLIFICADO

BLOCO 3

Unidades Produtivas Comerciais

ANO-BASE 2001



2 COMÉRCIO SIMPLIFICADOPAEP



COMÉRCIO SIMPLIFICADO 3PAEP

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

CAPÍTULO 4 – UNIDADES PRODUTIVAS COMERCIAIS

Identificação da unidade local

4.1 Informe o sufixo do CNPJ da unidade local.

Considere unidade local produtiva comercial o endereço de atuação da empresa, ao qual se associa um sufixo de CNPJ, e
de caráter produtivo comercial (loja), onde são desenvolvidas uma ou mais atividades econômicas de revenda de mercadori-
as. Quando num mesmo endereço coexistem mais de um sufixo de CNPJ, cada sufixo corresponderá a uma unidade local da
empresa.

4.2 Quais os tipos de operação de pagamento existentes na unidade local, em 2001?

• Terminais de cartão de crédito on-line: ver definição no capítulo 3, questão 3.8.1.
• Cheque eletrônico: ver definição no capítulo 3, questão 3.8.1.

4.5 Qual a forma predominante de comercialização na unidade local, em 2001?

• auto-serviço: forma de comercialização que permite o acesso direto dos consumidores às mercadorias (gôndolas,
frigoríficos abertos, etc.) nas lojas, que devem estar equipadas com caixa/check-outs (com ou sem PDVs);
• tradicional (balcão e vendedores): forma de comercialização pela qual os consumidores não têm acesso direto às
mercadorias, sendo necessária a presença de vendedores para atendê-los.

4.6 A unidade local possuía balcão de saída de loja dotado de caixa registradora ou check-outs com ou sem terminal de
ponto de venda (PDV), que permitia a conferência das compras e emitia nota ou cupom fiscal, em 2001?

Ponto de Venda Modular (PDV): ver definição no capítulo 3, questão 3.7.1.

4.6.1 Informe o número de caixas/chek-outs na unidade local, em 2001.

Check-out: balcão de saída de loja dotado de caixa registradora, máquina de calcular ou qualquer outro equipamento que
permita soma e conferência de compras e emita cupom ou nota fiscal.

4.9 Informe a área de vendas em m² da unidade local, em 2001 (somente para varejistas).

Considere área de vendas a área interna do estabelecimento onde estão expostas as mercadorias e se realizam as transa-
ções de compra e venda.
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CAPÍTULO 4 – UNIDADES PRODUTIVAS COMERCIAIS

Atenção: este bloco deve ser preenchido para cada uma das unidades locais produtivas comerciais com receita de revenda,
localizadas no Estado de São Paulo, em 2001. Caso a empresa seja unilocal (apenas um sufixo do CNPJ), passe para
a questão 4.3.

Identificação da unidade local

4.1 Informe o sufixo do CNPJ da unidade local.

CNPJ XXXXXXXX/ UX001

4.2 Quais os tipos de operação de pagamento existentes na unidade local, em 2001?

1 SIM
2 NÃO

Terminais de cartão de crédito on-line UC001

Cheque eletrônico UC002

4.3 Informe o ano de instalação da unidade local.

UX002

4.4 A operação de controle e reposição de estoque era automatizada ou informatizada, na unidade local, em 2001?

Atenção: automação – considerar automatizada a operação manual repetitiva substituída por equipamentos (coletor de
dados, scanners, etc.), que possibilitem o controle informatizado do fluxo de mercadorias dentro da unidade local.
Informatização – considerar informatizada a operação que se utiliza de softwares específicos para gerenciamento
automático das informações, bem como o uso de aplicativos como Acces, Excel, Word, etc. para tarefas de construção
de planilhas de custos, controle de mercadorias, redação de relatórios, cartas, etc.

1 SIM
2 NÃO

Operação automatizada UA001

Operação informatizada UN001

4.5 Qual a forma predominante de comercialização na unidade local, em 2001?

1 Auto-serviço (acesso direto às mercadorias)
2 Tradicional (balcão e vendedores)
3 Venda por catálogo e televendas
4 Distribuição (resposta válida somente para atacadistas)
5 Venda pela Internet
6 Sem predominância (nenhuma das formas anteriores

alcança, isoladamente, 40% das vendas) UX003

4.6 A unidade local possuía balcão de saída de loja dotado de caixa registradora ou check-outs com ou sem terminal de
ponto de venda (PDV), que permitia a conferência das compras e emitia nota ou cupom fiscal, em 2001?

1 SIM
2 NÃO UX004 → Se NÃO (cód. 2), passe para a questão 4.7.

4.6.1 Informe o número de caixas/check-outs na unidade local, em 2001.

UX005

4.6.2 Qual o sistema predominante utilizado na operação de caixa/check-out na unidade local, em 2001?

1 Digitação de preços
2 Digitação de códigos numéricos
3 Leitura ótica UA002
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4.7 Quais os serviços prestados a clientes pela unidade local, em 2001?

1 SIM
2 NÃO

Balcão de atendimento específico para dúvidas, trocas,

pedidos, sugestões e reclamações UQ001

Atendimento por telefone UQ002

Entregas em domicílio UQ003

Pagamento com cartão de crédito manual UQ004

Outros (não considerar cheques pré-datados) UQ005

4.8 A unidade local estava localizada em shopping center, em 2001?

Atenção: é considerado shopping center o centro comercial sob administração única e centralizada e que apresenta,
obrigatoriamente, as seguintes características: a) mix planejado de lojas; b) sistema padronizado de normas
contratuais que submete os locatários a diretrizes gerais de operação; c) fórmula de cálculo estabelecida para o
pagamento das locações baseadas no faturamento de cada locatário;  d)  estacionamento permanente.
Não considerar galerias ou mercados públicos.

1 SIM
2 NÃO UX006

4.9 Informe a área de vendas em m² da unidade local, em 2001 (somente para varejistas).

UX007

4.10 Informe a área de armazenagem em m² da unidade local, em 2001 (somente para atacadistas).

UX008
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RESPONSÁVEL POR ESTE BLOCO:

Nome

Cargo ou função

Observações



SEADE
Fundação Sistema de Estadual de Análise de Dados

Avenida Cásper Líbero, 464     (11) 3224.1784    CEP 01033-000     São Paulo     SP
www.seade.gov.br     paep2001@seade.gov.br

Pioneira no gênero e de fundamental importância para o nosso Estado, a Pesquisa da Atividade Econômi-

ca Paulista – PAEP conta, nesta sua segunda edição, com o inestimável apoio das seguintes entidades:

Associação Comercial de São Paulo – ACSP; Centro de Educação Estadual Tecnológica Paula Sou-

za; Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo – CRCSP; Federação das Associações Comer-

ciais de São Paulo – FACESP; Federação do Comércio do Estado de São Paulo – FCESP; Federa-

ção de Serviços do Estado de São Paulo – FESESP; Federação das Indústrias do Estado de São

Paulo/Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP/CIESP; Serviço Brasileiro de Apoio

às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE-SP; Sindicato da Indústria da Construção Civil do Esta-

do de São Paulo –  SINDUSCON-SP.

COMPETÊNCIA EM EDUCAÇÃO PÚBLICA PROFISSIONAL


