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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

CAPÍTULO 4 – UNIDADES DE SERVIÇOS

Identificação da unidade local

4.1 Informe o sufixo do CNPJ da unidade local.

Considere unidade local de serviços o endereço de atuação da empresa ao qual se associa um sufixo de CNPJ, e onde são
desenvolvidas uma ou mais atividades de prestação de serviços, independentemente da atividade ser realizada para a própria
empresa (sede, almoxarifado, etc.) ou para terceiros. Quando num mesmo endereço coexistem mais de um sufixo de CNPJ,
cada sufixo corresponderá a uma unidade local da empresa.

Regionalização

4.2 Distribua percentualmente o número de clientes, segundo os locais atingidos pelos serviços prestados pela unidade
local, em 2001.

Refere-se à localização geográfica onde está distribuída a clientela que “compra” os serviços prestados por essa unidade local.
• Mercosul (exclusive Brasil): Argentina, Uruguai e Paraguai;
• Outros países: demais países da América, Europa, Ásia, África e Oceania.

4.3 Informe o ano de instalação da unidade local.

Considerar o ano de início das atividades dessa unidade referentes à sua atividade principal.
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CAPÍTULO 4 – UNIDADES DE SERVIÇOS

Atenção: este bloco deve ser preenchido para cada uma das unidades locais de serviços, localizadas no Estado de São Paulo,
em 2001. Caso a empresa seja unilocal (apenas um sufixo do CNPJ), passe para a questão 4.2.

Identificação da unidade local

4.1 Informe o sufixo do CNPJ da unidade local.

CNPJ XXXXXXXX/ UX001

Regionalização

Atenção: considere própria região aquela que define uma área que compreende o município onde se localiza a unidade, mais os
municípios adjacentes localizados até uma distância de 50 km.
No caso de a unidade estar localizada em algum dos municípios da Região Metropolitana, responda da seguinte forma:
- se houver transações com os demais municípios da região (exceto o município da capital), informe no campo “Região

Metropolitana de São Paulo”;
- se houver transações apenas no interior do município onde se localiza a unidade, informe no campo “Própria região”.

4.2 Distribua percentualmente o número de clientes, segundo os locais atingidos pelos serviços prestados pela unidade
local, em 2001.

Própria região UR001 %

Município de São Paulo UR002 %

Região Metropolitana de São Paulo

(exceto o município de São Paulo) UR003 %

Outros municípios do Estado de São Paulo UR004 %

Outros Estados da federação UR005 %

Mercosul (exclusive Brasil) UR006 %

Outros países UR007 %

Total 100%

4.3 Informe o ano de instalação da unidade local.

UX002

4.4 Indique, por grau de importância, os fatores considerados para a decisão de instalar a unidade nesta localidade.

1 Indiferente ou nulo
2 Pouco importante
3 Importante
4 Muito importante

Baixo custo da mão-de-obra UR038

Qualificação e treinamento da mão-de-obra UR067

Proximidade dos fornecedores de insumos UR048

Proximidade do mercado consumidor UR049

Proximidade de outras unidades da empresa UR050

Acessibilidade ao sistema de transportes UR051

Infra-estrutura de telecomunicações UR052

Qualidade de vida para os funcionários UR053

Proximidade de centros de pesquisa e difusão tecnológica UR054

Incentivos fiscais oferecidos pelo poder público estadual e

federal UR055
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Incentivos oferecidos pelo poder público municipal:

Menor contribuição de IPTU UR056

Menor taxa de ISS UR057

Outros incentivos (doação/cessão de terreno, imóvel, etc.) UR058

Baixo preço do terreno, do imóvel ou do aluguel UR059

Disponibilidade de imóvel próprio UR060

Proximidade do local de residência dos proprietários/sócios UR061

Existência de empresas que contribuem para

disseminação de conhecimento de novas técnicas na área

de atuação da unidade local UR062

Existência de serviços de apoio especializados

(assessoria jurídica, contábil, informática, consultoria, etc.) UR063

Existência de infra-estrutura de hotéis, centro de

convenções, restaurantes, etc. UR064

Proximidade das sedes ou escritórios centrais de

decisão de outras empresas UR065

Proximidade de entidades da administração

pública e empresas estatais UR066

4.5 Indique o local onde foi desenvolvida a atividade, em 2001.

1 Loja, oficina, escritório, etc. (endereço comercial)
2 No próprio domicílio, ou outro que não seja endereço comercial

UR068  → Se no próprio domicílio (cód. 2),
encerre o capítulo.

4.5.1 Informe a área em m2 da unidade local, em 2001.

Área construída UX009

Área do terreno UX010
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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

Econômica 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 Souza; Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo – CRCSP; Federação das

Associações Comerciais de São Paulo – FACESP; Federação do Comércio do Estado de

São Paulo – FCESP; Federação 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 Estado de São Paulo –  SINDUSCON-SP.

COMPETÊNCIA EM EDUCAÇÃO PÚBLICA PROFISSIONAL


