
Com a finalidade de esclarecer e auxiliar o usuário sobre a utilização do produto 
PaepOnline, a Fundação Seade elaborou um manual explicativo sobre a forma de 
construção das tabelas e sua navegabilidade. 
 
 
Construção da Consulta 
 
Para a construção da consulta, siga os passos abaixo: 
 
1. Selecionar Setores; 
2. Selecionar Variáveis; 
3. Selecionar Classificação da Atividade; 
4. Selecionar Agregação Regional; 
5. Selecionar Porte de Empresa; 
6. Formatar Tabela; 

6.1 Definir Filtro; 
7.  Gerar Tabela. 
 

 

 
 
Passo 1: Seleção de Setor de Atividade 
 
A pesquisa pode ser realizada por:  
 
- um específico setor de atividade;  
- total dos setores de atividades pesquisados. 
 

 
Clique no símbolo “+” para ver as diferentes bases dentro do setor de atividade 
escolhido. Para ter acesso a uma base dessa atividade, clique no o símbolo “seta”.  

Para um melhor entendimento do produto e de suas variáveis, 
facilitando assim a navegação no sistema, aconselha-se a leitura da 
metodologia da pesquisa. 
 



 
IMPORTANTE: 
 

 

Para os setores Comércio, Indústria e Serviços, as bases foram segmentadas 
em informações para a Unidade Local (que corresponde a um ou mais 
endereços de atuação da empresa associadas a um sufixo do seu CNPJ) e 
para as Empresas (unidade jurídica caracterizada por uma razão social que 
engloba um conjunto de atividades econômicas exercidas por essa empresa). 
 



Quando a pesquisa engloba “Todos os Setores”, as bases disponibilizadas são 
constituídas apenas pelas variáveis que são idênticas entre os setores da 
pesquisa. 
 

 
A base “Completo” tem por finalidade a comparação linear entre todos os setores 
de atividade para um pequeno conjunto de variáveis comuns. 
 
Já a base “Todos os Setores Exceto Bancos” disponibiliza um conjunto maior de 
variáveis, porém inferior a qualquer uma das bases individuais pesquisadas 
(Indústria, Comércio, Serviços e Indústria da Construção). 
 
 
Passo 2: Seleção das Variáveis 
 
Clique no ícone “Selecionar Variáveis por Tema”, para selecionar as variáveis por 
assunto ou tema. 
 

 
 
Em seguida, o sistema possibilita a consulta por a) assunto ou b) tema. 
 



a) Seleção por assunto: 
 
Digite um assunto (por exemplo: “ocupado”), e o sistema lista todas as variáveis 
relacionadas ele.  

 
Como resultado, é exibido um conjunto de variáveis relacionadas  ao assunto, o 
qual pode pertencer a mais de um tema.  
 
b) Seleção por tema: 
 
Por esse processo de busca, são acessados os diversos temas abordados pela 
pesquisa. 
 



 
Selecione as variáveis desejadas, clicando nos quadrados correspondentes, e 
carregue-as clicando no botão ok  localizado no canto esquerdo da tela. 
 

 
O passo seguinte corresponde às possibilidades de agregação da pesquisa – 
classificação de atividade, agregação regional e faixas de pessoal ocupado 
(passos 3, 4 e 5, conforme descrito adiante). 



 

 
Passo 3: Classificação de Atividade 
 
O produto permite ao usuário agregar as variáveis selecionadas por diversas 
classificações, dependendo da base em análise. Por exemplo, “Categoria de Uso” 
da Empresa é uma classificação específica para o setor de Indústria, enquanto 
“Divisão da CNAE da Empresa” serve para todos os setores, exclusive Bancos. 
Vale ressaltar que a “Classificação de Atividades Paep” é uma agregação especial 
da pesquisa para fins analíticos, aplicada a todos os setores. 
 

 
 
 
 



Passo 4: Agregação Regional 
 
A pesquisa tem como âmbito o Estado de São Paulo. Assim, é possível escolher 
alguns recortes regionais para os setores de Comércio, Indústria e Serviços. Já 
para Bancos e Indústria da Construção só é possível analisar o conjunto do 
Estado de São Paulo. 
 

 
 
Passo 5: Porte da Empresa 
 
Nesse passo, o sistema permite agregar as variáveis selecionadas segundo 
quatro faixas – predefinidas pela pesquisa – de porte da empresa (ou da unidade 
local, quando for o caso). No caso de Bancos, exclusivamente, há também a 
agregação “Porte do Ativo Bancário”. 

 
IMPORTANTE: 
 

 
Executados esses cinco passos, clique em “OK”, e siga para etapa de Formatação 
da Tabela. 
 
 
Passo 6: Formatação da Tabela 
 
Nesse passo, deve-se escolher a forma de tabulação dos dados. Destaque-se que 
as variáveis classificadas como categóricas só podem ser utilizadas na linha e na 
coluna, e as variáveis quantitativas, apenas no conteúdo. 

Caso nenhuma seleção seja efetuada nos passos 3, 4 e 5, o resultado traz 
apenas o total da variável selecionada. 



IMPORTANTE: 

 

 
Quando são utilizadas apenas variáveis categóricas, o sistema possibilita a 
exibição de uma tabela de freqüência simples; ao se adicionar uma variável 
quantitativa, obtém-se, além da freqüência simples, a possibilidade de calcular 
somatória ou média aritmética. 
 
6.1) Definição de Filtro 
 
A ferramenta “Filtro” permite estabelecer novos recortes dentro da variável 
selecionada, podendo ser aplicada às variáveis categóricas e quantitativas.  
 
Com relação às variáveis quantitativas, o sistema permite definir o recorte, 
conforme o exemplo abaixo:  

Note que “classificação da atividade econômica”, “agregação regional” e “porte” 
foram enquadrados como variáveis categóricas. 



 
Já para as variáveis categóricas, as opções de filtro são predefinidas pelas 
respostas existentes na questão, por exemplo: 

 
Também existe a possibilidade de utilização de filtros encadeados, isto é, a 
aplicação de filtro em diversas variáveis selecionadas, mesmo quando essas não 
são apresentadas no corpo da tabela.  
 
Ainda na Formatação da Tabela, o sistema permite selecionar o tipo de cálculo a 
ser apresentado, embora isso seja realizado automaticamente pelo sistema, 
dependendo do tipo de variável a ser tabulada.  

 
Caso se deseje selecionar o tipo de cálculo, alerta-se que, para as variáveis 
categóricas, a média não é calculada pelo sistema.  
 
 
Passo 7: Visualização da Tabela 
 
O último passo do todo o processo consiste na visualização do resultado. É 
possível obte-lo em HTML ou realizar o download de arquivo CSV, clicando nas 
opções correspondentes. 
 

 
Quando solicitada a visualização em HTML, o sistema demonstra a tabela em uma 
página de navegação do aplicativo em uso (Explorer, por exemplo). Porém, 
quando solicitado o download de arquivo CSV, o sistema permite salvar o arquivo 
em uma pasta ou abri-lo diretamente em um aplicativo compatível com o formato 
(Excel, por exemplo), no qual haverá a possibilidade de realizar outros cálculos 
com base nos dados apresentados. 
 
Na visualização em HTML o sistema também exibe o coeficiente de variação do 
resultado por meio de um gradiente de cores que varia do verde ao vermelho, 
indicando o grau de precisão para cada célula. 
 



7.1 A Tabela 
 
A visualização em HTML disponibiliza a página com os seguinte dados: 
 

 

 
 

 
 
 
 

Limpa a seleção de variáveis, 
mantendo o setor pesquisado. 

Setor (base) em que foi 
realizada a pesquisa. 

Retorna à página da Seleção 
de Setor (Reinicia a pesquisa). 

Retorna à página anterior. 

Legenda de Coeficiente 
de Variação. 

Link para visualização 
da tabela com 
coeficiente de variação 
dos dados. 

Informações 
dos filtros 
aplicados e 
especificações 
dos mesmos. 

Ordem de 
distribuição das 
variáveis 
utilizadas no 
corpo da tabela 
e informações 
adicionais. 

Tipo de cálculo 
utilizado. 



Como forma de fixação dos passos explicados anteriormente, seguem alguns 
exemplos de tabulação. 
 
Exemplo 1: 
 
Deseja-se saber quantas empresas do setor de Indústria no Estado de São Paulo 
oferecem o benefício plano de saúde para seus empregados, classificadas por 
categoria de uso. 
 
Para obter esses dados, basta realizar as seguintes etapas: 
 
I. Passo 1: Selecionar a Base (Setor de Atividade) 

 
II. Passo 2: Selecionar Variáveis 



III. Passo 3: Selecionar Classificação de Atividade 

 
IV. Passo 6: Formatar Tabela 
 

 



V. Passo 7: Visualizar Tabela 

 
 



Exemplo 2: 
 
Deseja-se saber quantas empresas do setor de Indústria possuem página na 
internet, utilizando-se como filtro as empresas com 350 ou mais pessoas 
ocupadas, segundo categoria de uso. 
 
I. Passo 1: Selecionar a Base (Setor de Atividade) 

 
II. Passo 2: Selecionar Variáveis 

 



II. Passo 3: Selecionar Classificação de Atividade 
 

 
IV. Passo 6: Formatar Tabela aplicando Filtro 



V. Passo 7 Visualizar Tabela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


