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E

PESQUISA DA ATIVIDADE
ECONÔMICA PAULISTA

uma metodologia de produção de
dados e de conhecimento

O dimensionamento dos impactos derivados das transfor-
mações macroeconômicas sobre a estrutura produtiva
nacional, e paulista em particular, somado à inexistência
de dados atualizados – o último Censo Econômico do
IBGE foi realizado em 1985 – motivou a elaboração da
Pesquisa da Atividade Econômica Paulista.

Para isso, concentrou parcela de sua capacitação téc-
nica na definição desta metodologia, que teve como pon-
to de partida a definição de um conjunto de indicadores
capazes de sinalizar as mudanças recentes derivadas dos
processos de reestruturação produtiva nas diferentes re-
giões do Estado – estratégicos para a análise da econo-
mia paulista contemporânea e para a definição de políti-
cas regionais mais adequadas à nova realidade. Vale
salientar que a elaboração de metodologias e a constru-
ção de séries históricas de indicadores de eficiência pro-
dutiva, de inovação e capacitação tecnológicas e de com-
petitividade eram temas pouco explorados nas pesquisas
estatísticas. A literatura econômica produzida no Brasil
acumulou um rico conhecimento empírico, baseado em
surveys setoriais e em estudos de caso de empresas, mas
pouco se avançou no entendimento do processo de mo-
dernização e difusão tecnológica e de suas implicações,
quando tratados de maneira abrangente e intersetorial.
Existem aspectos da reestruturação produtiva que dizem
respeito a um amplo processo de mudança patrimonial,
tecnológica, organizacional e territorial, cujo conhecimen-
to, até então, era apenas parcialmente captado nas pes-
quisas e/ou estudos realizados.

A Paep definiu como seu objetivo central o provimen-
to de informações sobre o Estado de São Paulo necessá-

EQUIPE TÉCNICA DA PAEP*

ste artigo tem por objetivo apresentar uma sínte-
se da metodologia da Pesquisa da Atividade Eco-
nômica Paulista – Paep realizada pela Fundação

Seade,1 de forma a facilitar a compreensão do seu proces-
so de concepção e do desenvolvimento do seu arcabouço
analítico. Serão focalizadas as principais etapas e proces-
sos de produção de informações primárias, cuja inovação
foi a tônica tanto nos resultados alcançados, derivados das
abordagens temáticas inéditas em pesquisas econômicas
de ampla cobertura no Brasil, como nos procedimentos
metodológicos que propiciaram a construção de um am-
biente de contínuo aprendizado da equipe envolvida. Pre-
tende-se, assim, fornecer as ferramentas conceituais e me-
todológicas básicas da Paep, que servirão também como
suporte técnico para a leitura dos demais artigos desta
revista.

Na primeira parte, apresenta-se uma síntese metodo-
lógica da Paep nos aspectos centrais de sua formulação.
Na segunda, elabora-se uma rápida análise sobre a “Es-
tratégia de Produção e Gestão do Conhecimento Metodo-
lógico” realizado nesta pesquisa; e, finalmente, nas con-
siderações finais, algumas lições quanto aos resultados
esperados e obtidos.

SÍNTESE METODOLÓGICA DA PAEP

Contextualização e Objetivos

Desde 1992, a Fundação Seade vem se dedicando à
construção desta metodologia, buscando captar os novos
processos econômicos em curso no Estado de São Paulo.
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rias à caracterização de sua atividade econômica a partir
de uma base pública de dados, a ser periodicamente atua-
lizada. Considerada como insumo básico para a formula-
ção de políticas adequadas ao novo cenário, a Paep for-
nece, tanto aos gestores do setor público como do setor
privado, indicadores básicos para a fundamentação de suas
decisões, além de tornar disponível ao meio acadêmico
um banco de dados para a elaboração de pesquisas e aná-
lises acerca das transformações técnico-produtivas em
curso. A partir destas questões, são colocados três objeti-
vos básicos:
- desenvolvimento de uma metodologia especialmente
voltada à mensuração da atividade econômica e adequa-
da à compreensão do processo de reestruturação produtiva;
- levantamento de dados primários de âmbito amostral
de empresas e suas unidades locais industriais, da cons-
trução civil, comerciais, de serviços e agroindustriais para
a elaboração de um conjunto de indicadores correntes, tais
como número de unidades, produção física e pessoal ocu-
pado, e, principalmente, para a construção de indicado-
res que permitam avaliar a extensão dos recentes proces-
sos de reestruturação e seus impactos nos diferentes setores
da economia paulista;
- elaboração de análises com recortes setoriais, temáti-
cos e regionais, derivadas de indicadores construídos,
agregando-se à base estatística o desenvolvimento analí-
tico necessário à exposição do conhecimento sobre a es-
trutura produtiva paulista e sua dinâmica territorial.

ESCOPO METODOLÓGICO

O período de referência da Paep é o ano de 1996. Sua
metodologia permite, através da expansão da amostra,
construir um sistema de informações representativo da
economia estadual. Diferentemente de outras pesquisas
econômicas voltadas a temas específicos, a Paep consiste
de um levantamento abrangente, junto a empresas, de in-
formações que permitam mensurar a atividade econômi-
ca, tendo como indicador básico o valor adicionado.2 De
sua metodologia deriva a produção de uma série de indi-
cadores adequados a análises comparativas inter-regio-
nais e internacionais e à caracterização do processo de
reestruturação produtiva. A pesquisa busca captar aspec-
tos-chave relacionados à inovação tecnológica, aos recur-
sos humanos e à adoção de novas formas de organização
das empresas, assim como informações que permitam
mapear as principais características estruturais da econo-

mia. Para a elaboração dos questionários, buscou-se apoio
técnico/metodológico nas universidades paulistas e cen-
tros de pesquisas, que também participaram da formula-
ção dos primeiros estudos analíticos posteriores à cons-
trução da base de dados. Papel especial foi desempenhado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
no processo de preparação e execução da Paep. Além de
tornar disponível seu cadastro de empresas, foi intensa a
cooperação de seus técnicos nas discussões metodológi-
cas, que envolveram desde o desenho amostral e os ques-
tionários da pesquisa até a sua finalização, com a cons-
trução da base de dados e consistência de agregados.

Abrangência

A Paep é uma pesquisa econômica por amostragem que
tem como unidades de pesquisa e análise a empresa e suas
unidades locais. O universo considerado foi dividido em
dois estratos: aleatório e certo. O estrato certo da pesqui-
sa seguiu os mesmos critérios definidos pelo IBGE para
suas pesquisas econômicas em 1996, abrangendo todas
as empresas com 30 ou mais pessoas ocupadas nos seto-
res da indústria e da construção civil, e com 20 ou mais
pessoas ocupadas nos outros setores. A pesquisa foi diri-
gida a empresas que possuíam pelo menos uma unidade
local produtiva de sua principal atividade em São Paulo,
no ano de referência, independentemente de terem ou não
sede no Estado, desde que se enquadrassem nos critérios
descritos no subitem “Definição do Universo”. No setor
bancário, foram incluídas empresas com pelo menos uma
agência no Estado.

Setores de Atividade

Fizeram parte da Paep todas as empresas dos segmen-
tos da indústria de transformação, extrativo, da constru-
ção civil, de serviços de informática, bancos e comércio.
A construção civil foi incluída, após estudos realizados
junto a entidades de classe, devido à importância que este
segmento tem como absorvedor de mão-de-obra e por estar
sendo alvo de processos de reestruturação técnico-pro-
dutiva. No setor de serviços, a Paep pesquisou as empre-
sas de serviços de informática – consideradas estratégi-
cas no processo de reestruturação produtiva – e os bancos
– pela essencialidade de sua função na economia paulis-
ta. A demanda por serviços prestados às empresas foi iden-
tificada a partir dos seus principais usuários – indústria,
comércio e bancos –, através de um bloco de questões
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relativas à compra de serviços de terceiros. Quanto aos
serviços de informática, o questionário específico buscou
caracterizar a atividade de outsourcing realizada pelas
empresas informantes.

Classificação de Atividades

Tendo em vista a integração com o Sistema de Estatís-
ticas Nacional (SEN), buscou-se maximizar a compara-
bilidade entre a Paep e as pesquisas econômicas produzi-
das por outras fontes; e para assegurar maior homo-
geneidade entre os vários segmentos estudados, adotou-
se o sistema da CNAE/95 (Classificação Nacional de Ati-
vidades Econômicas). Complementarmente, para o deta-
lhamento da análise de alguns segmentos mais relevantes
do ponto de vista econômico e dos processos de reestru-
turação produtiva do Estado de São Paulo, estabeleceu-
se uma agregação especial, denominada Caepaep (Clas-
sificação de Atividade Econômica específica da Paep), que
orientou a amostragem da pesquisa (Diagrama 1). Essa
agregação especial exclui do universo pesquisado as ati-
vidades comerciais de reparação e manutenção, interme-
diários do comércio, comércio varejista de artigos usa-
dos, comércio varejista realizado em vias públicas e as
atividades de reciclagem industrial, consideradas fora do
âmbito da Paep.

UNIDADES DE INVESTIGAÇÃO E
UNIDADE INFORMANTE

Para a indústria e o comércio, a empresa e a unidade
local (UL) foram definidas como as unidades de investi-
gação. Na empresa, levantaram-se informações financei-
ras e de estratégia da produção e nas unidades locais, in-
formações relativas às atividades operacionais e aos
aspectos de localização. Na construção civil, a unidade
de investigação foi a empresa, já que não se aplica o con-
ceito de unidade local a este segmento. Também nos seg-
mentos de serviços de informática e bancos, a unidade
investigada foi a empresa. Em todas as situações, os ques-
tionários foram encaminhados à empresa, que era a uni-
dade informante, inclusive para o preenchimento de in-
formações relativas à(s) unidade(s) local(is). Eventual-
mente, para empresas com sede fora do Estado de São
Paulo ou aquelas cujas informações são descentralizadas,
os questionários foram enviados para outras localidades,
mas a empresa continuou sendo responsável pelas infor-
mações prestadas. A unidade local é considerada como

um espaço físico contínuo onde se desenvolve uma ou
mais atividades de uma empresa, e cada uma é identifica-
da pelo sufixo do número do CGC. Corresponde, na maio-
ria das vezes, a cada endereço da empresa, que pode ser
constituída por uma ou mais unidades locais. Empresas
com apenas uma UL são denominadas unilocais e aque-
las com mais de uma, multilocais.

Questionários – Instrumentos de Coleta

Os questionários da Paep foram elaborados a partir de
análises de experiências nacionais e internacionais simi-
lares, com o objetivo de garantir a comparabilidade dos
dados. Para o seu desenvolvimento, estudos prévios fo-
ram encomendados a diversas instituições de pesquisa
sobre temas considerados mais relevantes e elaboraram-
se relatórios técnico-metodológicos especialmente para
fornecer suporte teórico aos questionários, a partir de ter-
mos de referência produzidos pela equipe da Paep. Em
linhas gerais, estes estudos, relacionados no Quadro 1,
foram organizados em torno de cinco eixos metodológi-
cos: análise teórica e crítica da metodologia de indicado-
res; proposta de um sistema de variáveis e indicadores;
proposta de questões para o questionário; glossário de
termos técnicos; referências bibliográficas.

Além de reuniões sobre temas específicos com a equi-
pe técnica da Paep, os responsáveis pela elaboração des-
ses estudos participaram de dois seminários conjuntos. No
primeiro, ocorrido em dezembro de 1996, debateram-se
a reestruturação produtiva e seu impacto sobre o merca-
do de trabalho, e foram expostas as linhas gerais da Paep
visando orientar a elaboração das propostas de questio-
nários. No segundo, em março de 1997, discutiu-se a for-
ma final dos questionários, já incorporadas as contribui-
ções dos estudos prévios, e sistematizaram-se novas suges-
tões. Um seminário específico, dirigido ao segmento da
construção civil, foi realizado em dezembro de 1996, para
apresentação e discussão de uma proposta inicial de ques-
tionário. Além das contribuições das instituições que ela-
boraram os estudos prévios, participaram da Paep con-
sultores individuais, contratados para fazer o acompa-
nhamento geral de questões setoriais.

Mídias Utilizadas: versão eletrônica,
formulários impressos e Internet

A Paep introduziu uma nova forma de responder pes-
quisas econômicas, através de um sistema eletrônico
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Fonte: Fundação IBGE. Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE; Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista – Paep.
(1) Categoria excluída.

DIAGRAMA 1

Categorias da Classificação Especial para a Paep (base para domínios amostrais)

CNAE CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL PAEP

1000 - Extração de Carvão Mineral
1100 - Extração de Petróleo e Serviços Correlatos
1300 - Extração de Minerais Metálicos

1134 - Indústria Extrativa

1400 - Extração de Minerais Não-Metálicos
1500 - Fabricação de Alimentos e Bebidas
1700 - Fabricação de Produtos Têxteis
1800 - Confec. de Vestuários e Acessórios
1900 - Repar. e Confec. de Artef. de Couro
2100 - Fabric. de Celulose e Papel
2200 - Edição, Impressão, Reprod. de Grav.
2300 - Fab. e Ref. Petróleo, Álcool
2400 - Fabricação de Produtos Químicos
2500 - Fabricação de Artigos de Borracha e Plásticos
2600 - Fab. Prod. Minerais Não-Metálicos
2700 - Metalurgia Básica
2800 - Fab. Prod. Metal (Excl. Máq. e Eq.)
2900 - Fab. de Máquinas e Equipamentos
3000 - Fab. de Máq. Escritório e Equipamentos de Informática
3100 - Fab. de Máq., Ap. e Mat. Elétrico
3200 - Fab. Mat. Eletrônico e Aparelhos e Equipamentos de Comunicações
3300 - Fab. Equip. Méd. Ótica e Relógios, Instr. Precisão, Automação Industrial
3400 - Fab. e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias
3500 - Fab. Outros Equip. de Transp.

1600 - Fabricação de Produtos de Fumo
2000 - Fabricação de Produtos de Madeira 3990 - Outras Indústrias
3900 - Outras Indústrias
3700 - Reciclagem (1)

INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
4521 - Edificações (resid., industriais, comerciais e de serviços) 4501 - Construção Edificações
4540 - Obras de Instalações
5450 - Obras de Acabamento e Serviços Auxiliares 4504 - Serviços Auxiliares de Construção

4510 - Preparação do Terreno
4522 - Obras Viárias
4523 - Grandes Estruturas e Obras de Arte
4524 - Obras de Urbanização e Paisagismo 4509 - Outras Construções
4525 - Montagem de Estruturas
4529 - Obras de Outros Tipos
4530 - Obras de Infra-Estrutura

COMÉRCIO

5010 - Com.Veículos Automotores
5030 - Com.Peças e Acessór. Veíc. Autom.

5000 - Com. Veículos Automotores e Motoc. e Varejo de Combustíveis5041 - Com. Motocicletas, Peças e Acessór.
5050 - Varejo de Combustíveis
5020 - Manutenção e Reparação de Veíc. Autom. (1)
5042 - Manutenção e Reparação de Motocicletas (1)
5110 - Intermediários do Comércio (1)
5120 - Atacado Prod. Agrop. in Nat., Animais
5130 - Atacado Prod. Alim., Bebidas e Fumo
5140 - Atacado Art.Uso Pessoal e Domést. 5100 -  Atacado
5150 - Atac. P. Intermediários, Resíd. Sucata
5160 - Atacado Máq. Apar. e Equipamentos
5190 - Atac. Merc. em Geral, Não Compreend.
5211 - Varejo Hipermercados 5201 - Varejo Hipermercados e Supermercados
5212 - Varejo Supermercados

5213 - Varejo Pequenos Mercados
5214 - Varejo Lojas de Conveniência
5215 - Varejo Não. Espec. sem Prod. Alimentares
5242 - Varejo de Máq. e Aparelhos5220 - Varejo Alimentares, Bebidas e Fumo

5230 - Varejo Tecidos, Armar.,Vest., Calçados
5241 - Var. Cosméticos, Art. Médico, Ortop. e Farmácias
5243 - Var. Móveis, Art. Iluminação e Residenciais

5290 - Varejo Especializado e Outros5244  -  Var.  Mat. de Construção, Ferragens, Vidros, Tintas, etc.
5245 - Var. Equip. Mat. Escritório, Inform. Comunicação
5246 - Var. Livros, Jornais, Revistas e Papelarias
5249 - Varejo Outros Produtos Não Especificados
5250 - Varejo em Lojas de Artigos Usados
5260 - Varejo Não Realizado em Lojas
5270 - Reparação de Objetos Pessoais e Domésticos (1)

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

7200 - Atividades de Informática e Conexas 7200 - Serviços de Informática

INDÚSTRIA
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distribuído em disquetes. A versão eletrônica do ques-
tionário, dentre outros atributos, visava facilitar a “na-
vegação” pelas perguntas, ou seja, o preenchimento do
questionário. Além disto, tais programas permitiram a
consistência dos dados pré-programada com base em
um plano de consistência que possibilitou o cruzamen-
to e a correção automáticos das informações durante o
preenchimento do questionário. Nos casos em que a
empresa não dispunha de computador ou, por algum
motivo, não desejasse utilizar o meio eletrônico para
responder a pesquisa, tinha a opção de preencher for-
mulários impressos distribuídos junto com o disquete.
Neste caso, a conferência foi realizada pelo pesquisa-
dor, através do plano de consistência impresso, duran-
te a fase de recolhimento do questionário. Além da ino-
vação anteriormente citada, a Paep Serviços de Infor-
mática introduziu uma forma inédita no Brasil de uso
da Internet na realização de pesquisas econômicas pro-
duzidas por órgãos oficiais de estatística, oferecendo
uma página de acesso restrito a seus participantes.

Estrutura e Conteúdo

Os questionários foram organizados estrategicamente
em capítulos agrupados em blocos, de maneira a permitir
sua distribuição no interior da empresa aos informantes
mais qualificados. O conteúdo subdividiu-se nos seguin-
tes blocos temáticos:
- mensuração econômica, em que são solicitadas infor-
mações para a construção do valor adicionado, além de
pessoal ocupado, salários, informações financeiras, cus-
tos e despesas e informações patrimoniais;

- reestruturação produtiva, sobre inovação tecnológica,
novas formas de gestão, difusão da automação e infor-
mática, requisitos para contratação, terceirização, entre
outras;
- dinâmica territorial, sobre especialização regional, es-
tratégias de localização e distribuição espacial da ativi-
dade econômica.

Os questionários da Paep contêm preponderantemen-
te questões fechadas, em que são captadas informações
qualitativas, ou seja, as alternativas de respostas são pre-
definidas. Além destas, há as questões quantitativas, a
maioria das quais relativas a informações econômico-fi-
nanceiras, e as abertas, que se referem apenas à descrição de
atividades realizadas pela empresa e pelas unidades locais.

Questionários Setoriais

Os questionários de indústria e comércio (versão com-
pleta) foram organizados em três blocos: os blocos 1 e 2
contêm questões sobre a empresa, e o bloco 3, sobre as
unidades locais situadas no Estado de São Paulo. Os de
construção civil e serviços de informática constituem-se
apenas de  dois blocos, pois, para estes setores, assim como
para os bancos, não se aplicam os conceitos de ULs.

Indústria

O questionário foi concebido a partir do estudo de pes-
quisas industriais realizadas em outros países (Espanha,
Canadá, Chile, Argentina, Venezuela), e também no Bra-
sil (PIA e Censo Econômico Industrial – IBGE, BNDES,
Piam/Senai, Anpei, Cepal, Ecib/Unicamp/UFRJ, etc.).

QUADRO 1

Estudos Prévios e Instituições Contratadas

Temas Instituições Contratadas

Novas Formas de Organização da Produção e Gestão do Trabalho Dieese

Qualificação, Treinamento e Demanda da Mão-de-Obra Dieese

Indicadores de Competitividade Instituto de Economia/Unicamp

Inovação e Capacitação Tecnológica Instituto de Geociências/Unicamp

Dinâmica Espacial e Regional Instituto de Economia/Unicamp

Produtividade e Qualidade Fundação Vanzolini/USP

Reestruturação Patrimonial Cebrap

Serviços Instituto de Economia/Unicamp

Mensuração Econômica Fipe/USP

Bancos Instituto de Economia/Unicamp

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista – Paep.
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Foram investigados também outros documentos, como
manuais internacionais (OCDE, Oslo, Frascatti e ONU) e
a legislação tributária e de contabilidade empresarial, ten-
do em vista definir a forma mais simples de obter dados
contábeis e fiscais que permitissem realizar a análise eco-
nômica pretendida.

Os indicadores do setor industrial foram organizados
com base na taxonomia elaborada pelo Estudo da Com-
petitividade da Indústria Brasileira – Ecib, sendo classi-
ficados basicamente em três grandes grupos:
- indicadores de desempenho: procuram captar informa-
ções sobre a competitividade nacional e internacional das
empresas/setores através de informações sobre sua parti-
cipação no mercado nacional e internacional;
- indicadores de eficiência: relacionam-se basicamente
com os preços e custos dos bens e serviços comercializa-
dos pelas empresas, sendo o cálculo da produtividade o
principal deles;
- indicadores de capacitação: conferem o fator dinâmico
da Paep, dado seu objetivo de estudar o processo de rees-
truturação produtiva da indústria paulista. Tais indicado-
res procuram avaliar o sucesso competitivo das empresas
associado à incorporação de avanços tecnológicos em
produtos e processos e aos ganhos cumulativos deriva-
dos das formas apropriadas de organização empresarial e
cooperação interfirmas. Dividem-se em cinco subgrupos:
recursos humanos, inovações tecnológicas, inovações
organizacionais, investimentos e meio ambiente.

Além desses três grupos, há o de indicadores de meio
ambiente, que avalia as oportunidades de negócios nessa
área, os efeitos da atividade empresarial sobre o meio
ambiente e suas ações visando a preservação ambiental;
o de contratação de terceiros, que busca indicações sobre
o grau de terceirização dos serviços; o de reestruturação
patrimonial, que procura confirmar a tendência generali-
zada no país à maior concentração econômica e à maior
presença do capital estrangeiro; finalmente, o de estraté-
gia produtiva e locacional, que procura captar basicamente
os processos de especialização produtiva e de localiza-
ção industrial, produzindo informações sobre algumas
características ou fatores de atração produtiva das regiões.

Comércio

A pesquisa foi precedida de um amplo levantamento
das metodologias de pesquisa e instrumentos de coleta no
IBGE em outros países. Além da Pesquisa Anual de Co-

mércio do IBGE, foi desenvolvido um trabalho de estudo
das pesquisas da França, Canadá, Argentina, EUA e Es-
panha, bem como das recomendações do Manual de Co-
mércio da Eurostat. Entretanto, dado que estas pesquisas
centram seu enfoque nas questões das contas nacionais, o
comércio carece de pesquisas estruturais sobre transfor-
mações tecnológicas. A inexistência de uma metodolo-
gia para abordar o comércio no âmbito dos processos de
reestruturação produtiva levou ao desenvolvimento de
uma metodologia própria, fruto de discussões que envol-
veram técnicos da Fundação Seade, da universidade e das
instituições que colaboraram com a pesquisa. Busca-se
enfocar o recente processo de informatização e automa-
ção das atividades comerciais e as novas formas de rela-
cionamento empresa-fornecedor e empresa-cliente, basea-
das nos novos serviços de comunicação, tendo em vista a
produção de indicadores que permitam a análise do de-
sempenho econômico das empresas e da estrutura de co-
mercialização instalada no Estado de São Paulo.

Há dois tipos de questionários definidos com base na
necessidade de abordagens distintas das empresas de acor-
do com seu porte e respeitando as diferenças dos siste-
mas de contabilidade empresarial utilizados:
- a versão completa, para o levantamento dos dados de
mensuração econômica, reestruturação patrimonial, em-
prego e recursos humanos, terceirização, utilização de
instrumentos gerenciais, automação, informatização e
utilização de serviços de telecomunicações. O último ca-
pítulo, dirigido a unidades locais, visa a produção dos
indicadores da estrutura de comercialização do Estado;
- a versão simplificada, para as empresas unilocais com
menos de 30 pessoas ocupadas.

Em concordância com os objetivos da pesquisa, o qua-
dro de indicadores do setor de comércio foi definido em
13 grupos principais: desempenho da atividade, desem-
penho financeiro, eficiência, produtividade, remuneração
do pessoal assalariado, custo do trabalho, custo financei-
ro, densidade de difusão de equipamentos, automação,
subcontratação, qualificação de pessoal, mix de produtos
importados e concentração de compras.

Construção Civil

Neste segmento destacam-se algumas variáveis espe-
cíficas, como receita por média de pessoal ocupado total,
nos indicadores de produtividade; média de remunerações
da média do pessoal ocupado, nos indicadores de remu-
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neração do pessoal ocupado; e média mensal de pessoal
ocupado, rotatividade do pessoal ocupado e pessoal ocu-
pado em 31 de dezembro de 1995, nos indicadores de
pessoal ocupado. Há ainda outras variáveis, como eficiên-
cia em gestão de recursos humanos e informações acerca
do processo de modernização.

Serviços de Informática

O questionário deste segmento também foi resultado
de investigação de metodologias nacionais e internacio-
nais. No âmbito nacional, dado que se dispõe de poucas
experiências de coleta de dados voltadas para o segmen-
to, esse levantamento envolveu o estudo do Censo Eco-
nômico/85, para o setor de serviços, e do Manual de Contas
Regionais: Propostas Metodológicas de 1992, ambos ela-
borados pelo IBGE, e o questionário da pesquisa Panora-
ma do Setor de Informática, desenvolvido pela Secreta-
ria de Política de Informática e Automação, do Ministério
da Ciência e Tecnologia. Já no âmbito internacional, ana-
lisou-se primeiramente o Manual de Contabilidade Na-
cional, elaborado pela Organização das Nações Unidas –
ONU, em 1986. Posteriormente, foram traduzidas e sis-
tematizadas as informações de diversos trabalhos desen-
volvidos pelo Escritório Estatístico das Comunidades
Européias – Eurostat, denominados Meetings of Voorburg
Group – que reúnem institutos de pesquisa estatística de
vários países, com o objetivo de desenvolver metodolo-
gias de pesquisa para o setor de serviços. Desta forma,
foi possível tomar conhecimento dos trabalhos realizados
na Espanha, Suíça, Canadá, Japão, França e outros paí-
ses. Outra metodologia que se destaca é aquela desenvol-
vida pelo Departament of International Economic and So-
cial Affairs, de 1991, denominada A model survey of
computer services por tratar especificamente dos servi-
ços de informática.

Os indicadores construídos para o segmento são clas-
sificados em quatro grandes grupos:
- indicadores de desempenho: captam informações sobre
receitas e despesas do segmento para avaliar a eficiência
da empresa no ano de referência. Entre estes indicadores,
estão os relativos às margens operacional e financeira e,
principalmente, à renda gerada;
- indicadores de produtividade: buscam relacionar os
resultados da empresa com sua estrutura tecnológica e de
recursos humanos. Destaca-se o indicador de renda por
pessoal ocupado;

- indicadores de remuneração e qualificação do pessoal:
procuram captar as peculiaridades do mercado de traba-
lho do setor. Entre outros, incluem-se a média salarial por
pessoal ocupado e o total de pessoas qualificadas em in-
formática por pessoal ocupado;
- indicadores de capacitação: investigam a estrutura de
informática e comunicações do segmento, bem como a
forma de uso dessas tecnologias pelas empresas, desta-
cando-se o número de computadores por pessoal ocupa-
do e o sistema de troca e consulta eletrônica de dados
externos.

Segmento Bancário

As principais variáveis e grupos de indicadores defi-
nidos com base nos estudos prévios são: atuação no mer-
cado, estrutura patrimonial, emprego e recursos humanos,
automação e tecnologia bancária, e terceirização de ser-
viços. As variáveis sugeridas para compor essa base de
dados, os critérios de regionalização e períodos de refe-
rência estabelecidos fundamentam a elaboração do ques-
tionário. Para a construção do quadro de indicadores, são
enfocadas as tendências mais gerais de reestruturação da
atividade bancária, agrupados nos seguintes temas: perfil
do conglomerado, estrutura patrimonial, desempenho,
perfil de crédito, atuação no mercado de capitais, porte,
emprego, organização e gestão, automação e informati-
zação, investimento e terceirização.

De forma geral, os indicadores setoriais de tecnologia
da Paep foram construídos a partir de três perspectivas:
- esforço de inovação, captado exclusivamente para a in-
dústria, medido através de duas variáveis constantes no
questionário da Paep, referentes especificamente a essa
temática: a) se existiu, entre 1994 e 1996, algum tipo de
inovação tecnológica na empresa, seja de produto, seja
de processo; b) se a empresa, nesse período, desenvolveu
atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D).3 No caso
dos serviços de informática, foi investigado o esforço em-
presarial no desenvolvimento de softwares.
- difusão de novas tecnologias, medida por meio de um con-
junto de variáveis intersetoriais que investigavam a ampli-
tude da utilização de equipamentos de automação, da utili-
zação de técnicas de controle de qualidade e produtividade
e da utilização de computadores: a) uso de técnicas de pro-
dutividade e qualidade, no período 1994/1996 (just-in-time,
engenharia simultânea, uso de minifábricas, etc.); b) uso de
equipamentos convencionais de automação (de base
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eletromecânica); c) uso de equipamentos de automação com
base microeletrônica; d) uso de sistema CAD/CAE (tecno-
logias utilizadas na engenharia de projeto); e) uso de equi-
pamentos de automação de processos; f) se a empresa era,
em 1996, usuária de computadores;
- uso da tecnologia, entendido como complemento ao pro-
cesso de difusão da inovação tecnológica. As variáveis
escolhidas para esta caracterização são: a) se os compu-
tadores das empresas estavam ligados em rede, configu-
rando um sistema de troca de dados interno; b) se a em-
presa utilizava um sistema de troca e consulta eletrônica
de dados externa (rede de longa distância); c) um indicador
construído, que permite avaliar a densidade de uso de com-
putadores, obtida pela divisão do total de microcomputado-
res da empresa pelo total do pessoal ocupado na empresa.

Base Cadastral

Para a execução da Paep, a Fundação Seade contou com
o Cadastro Central de Empresas do IBGE, que reúne da-
dos do Censo Cadastro de 1995 e da Rais (Relação Anual
de Informações Sociais) para o mesmo ano. Esta base
cadastral consiste de registros de unidades locais (UL),
com informações sobre CGC, razão social, endereço, có-
digo de município e Estado, número do telefone, fax, uni-
dade da federação da sede da empresa, código de ativida-
de a quatro dígitos (CNAE/95) e número de pessoas ocu-
padas na unidade local e na empresa. O Cadastro Central
de Empresas tem fins estatísticos e se diferencia de ca-
dastros de registros administrativos, como os da Rais e
do CGC, pela ampla abrangência geográfica e setorial e
por parâmetros de estratificação e critérios de classifica-
ção precisos e controlados – o que minimiza problemas
decorrentes da autoclassificação. Algumas informações
deste arquivo foram agregadas em novas variáveis, de
acordo com o objetivo da pesquisa. Entre as mais impor-
tantes podem-se citar:
- Caepaep: código de Classificação de Atividade Econô-
mica específica da Paep (agrupamentos da CNAE);
- Local da Sede: correspondente à unidade de sufixo de
menor número do CGC;
- Tipo de Empresa: unilocalizada (um único local de fun-
cionamento) ou multilocalizada (com duas ou mais uni-
dades locais).

O cadastro sofreu ainda alguns ajustes, devido a pro-
blemas que implicaram a eliminação de algumas empre-
sas, como número de pessoas ocupadas com valor zero e

código de atividade inexistente ou sem informação. Além
disso, as informações sobre endereçamento foram com-
plementadas com dados da Rais/Caged 97, do Ministério
do Trabalho, e comparadas com o cadastro eletrônico de
empresas das áreas cobertas pela antiga Telesp.

Para o setor bancário, o cadastro foi organizado com
base em listagens do Banco Central (relação de todos os
bancos comerciais e múltiplos que operavam no ano de
1996 – posição de 31 de dezembro – ou que tinham auto-
rização para isto) e da Febraban (relação atualizada de
seus bancos associados). Também foram utilizadas infor-
mações do Guia Bancário, publicação anual que reúne
dados cadastrais sobre todas as instituições bancárias e
suas agências, por municípios do país.

Definição do Universo

O universo da Paep foi definido a partir de quatro cri-
térios básicos:
- ramo de atividade: foram consideradas as empresas clas-
sificadas em uma das atividades relacionadas;
- porte: para a indústria e a construção civil foram consi-
deradas as empresas com cinco ou mais pessoas ocupa-
das, de forma a se abranger um volume maior de pessoal
ocupado e um número menor de empresas (visto que as
empresas com menos de cinco pessoas ocupadas repre-
sentam 5% e 7,9%, respectivamente, do total de pessoal
ocupado e 60% do total de empresas nesses setores). O
mesmo critério foi utilizado para serviços de informáti-
ca. Para o comércio, foram consideradas as empresas com
uma ou mais pessoas ocupadas;
- localização da sede: foram consideradas todas as em-
presas com sede no Estado de São Paulo que se enqua-
dravam nos dois critérios anteriores. Para as empresas com
sede fora do Estado, foram incluídas aquelas cujas uni-
dades locais aqui situadas exerciam a mesma atividade
da empresa e que somavam pelo menos 30 pessoas ocu-
padas no setor industrial e na construção civil e pelo me-
nos 20 nos demais setores;
- atividade produtiva: foram excluídas empresas que não
exerciam atividade produtiva relacionada ao seu ramo de
atividade no Estado de São Paulo.

De acordo com esses critérios, e após a análise e tria-
gem do cadastro, definiu-se um universo de 515.129 em-
presas, divididas entre unilocais (487.229) e multilocais
(27.900). Este universo era composto por 456.506 em-
presas comerciais, 47.652 industriais, 9.243 no segmento
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da construção civil e 1.728 no de serviços de informáti-
ca. Para o segmento bancário, o universo de pesquisa foi
constituído de bancos comerciais e múltiplos, com pelo
menos uma agência no Estado de São Paulo e que opera-
ram em 1996 – totalizando 155 unidades. Os bancos co-
merciais e múltiplos foram escolhidos por representarem
a maioria dos estabelecimentos bancários e por serem os
mais atuantes no mercado.

Desenho da Amostra

O universo considerado foi dividido em dois estratos:
aleatório e certo. O estrato certo da pesquisa seguiu os
mesmos critérios definidos pelo IBGE para suas pesqui-
sas econômicas de 1996, abrangendo empresas com 30
ou mais pessoas ocupadas no setor da indústria e na cons-
trução civil, e com 20 ou mais pessoas ocupadas nos ou-
tros setores. Os percentuais de pessoal ocupado e de em-
presas no estrato certo para cada setor de atividade en-
contram-se na Tabela 1.

TABELA 1

Pessoal Ocupado e Empresas no Estrato Certo,
segundo Setor de Atividade
Estado de São Paulo – 1995

Em porcentagem

Setor de Atividade Pessoal Ocupado Empresas

Indústria 81,5 10,2

Comércio 40,0 2,3

Construção Civil 75,1 9,1

Informática 54,0 3,0

Fonte: Fundação IBGE.

O levantamento para as empresas do estrato certo totali-
zou 25.772 empresas, distribuídas segundo o setor de ativi-
dade (Tabela 2). As empresas do estrato aleatório foram di-
vididas segundo a atividade e a localização da sua sede. O
objetivo era restringir os subdomínios para os quais os da-
dos seriam divulgados, atendendo os objetivos da Paep. As
localizações consideradas foram a Região Metropolitana de
São Paulo e o interior do Estado. As atividades originais das
empresas foram agrupadas em 32 categorias. O setor da in-
dústria foi agregado em 21 categorias (em sua maioria cor-
respondentes às divisões da indústria); o de comércio, em
oito; o segmento da construção civil, em três; e o de servi-
ços de informática, em apenas uma. No total, chegou-se a
64 subdomínios (duas regiões e 32 categorias de atividade).

Para cada um dos subdomínios definidos, constituiu-se
uma amostra independente. A seleção das empresas para cada

subdomínio foi definida através de uma amostra aleatória
sistemática, com estratificação implícita por localidade, có-
digo de atividade e porte para cada categoria. Na Tabela 2,
encontra-se o número de empresas pesquisadas no estrato
aleatório, segundo setor de atividade. A partir do contrato com
o Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduateí e
Billings, foi realizada uma expansão da amostra para o ABC,4

elevando o total de 34.109 para 39.312 empresas.

TABELA 2

Amostra Original, por Estrato Certo e Aleatório,
segundo Setor de Atividade
Estado de São Paulo – 1996

Setor de Atividade Estrato Certo Estrato Aleatório Total

Total 25.772 8.337 34.109
Indústria 12.475 4.834 17.309

Comércio 10.451 2.445 12.896

Construção Civil 2.468 815 3.283

Informática 378 243 621

Fonte: Fundação IBGE; Fundação Seade.

No setor bancário, o universo da pesquisa foi relativa-
mente pequeno, não havendo necessidade de desenho
prévio da amostra. Os questionários foram enviados a
todos os bancos listados e, na medida em que eram res-
pondidos, compunham-se grupos representativos com base
no critério de porte.

Período de Coleta de Dados e de Referência

Os dados foram coletados entre agosto de 1997 e agosto
de 1998. O ano de referência básica da pesquisa é 1996, to-
davia, tendo em vista a complexidade dos fenômenos eco-
nômicos que a Paep pretendia captar, foram elaboradas ques-
tões com períodos de referências específicos, respeitando-se
a natureza destas informações. Para as informações contábeis,
foram consideradas aquelas de competência no ano civil de
1996 (janeiro a dezembro), prestadas de acordo com a legis-
lação societária. No caso da coleta de dados no comércio
simplificado, a estratégia de abordagem envolveu a entre-
vista com os informantes no primeiro contato do pesquisa-
dor com a empresa. As informações contábeis, quando não
disponíveis, previam o acesso ao contador para complemen-
tação das informações. Este procedimento, além de aumen-
tar a velocidade do preenchimento e garantir a qualidade das
informações prestadas, agia no sentido de diminuir a recusa
das empresas, pois mostrava que as informações solicitadas
eram de fácil obtenção.
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Para as questões que visavam a construção de indica-
dores quantitativos e numéricos, ou informações que ne-
cessitavam de datas de referências, foi adotada como re-
ferência a data de 31/12/1996. São exemplos as questões
relacionadas ao número de pessoas ocupadas, ao número
de computadores e a mudanças do controle acionário ou
da estrutura e origem do capital. Já para os processos de
difusão de novas técnicas de organização e gestão de pro-
dução, de automação e inovação tecnológica, era funda-
mental arbitrar um corte temporal para a elaboração de
taxas comparativas de utilização das novas tecnologias.
Assim, estabeleceu-se como período de referência aque-
le compreendido entre os anos de 1994 e 1996. Para as
questões que abordavam o tema da regionalização, apli-
cadas somente para as unidades industriais, o período de
referência adotado foi de 1990 a 1996, entendido como
pertinente sob os critérios de maturação, longevidade e
de atratividade para a decisão empresarial de implemen-
tar os investimentos produtivos.

Estratégia de Gestão Operacional:
coordenação colegiada

A Paep foi estruturada a partir de uma coordenação
colegiada composta por cinco membros: uma coordena-
ção técnica executiva realizada pela gerência de Base de
Dados e Produção de Indicadores da Fundação Seade e
quatro coordenações temático-operacionais – coordena-
ção técnica dos setores e atividades, responsável pela ela-
boração dos questionários, suporte técnico e processamen-
to das informações; coordenação de cadastro e amos-
tragem, responsável pela definição do universo objetivo,
desenho e expansão da amostra; coordenação do setor de
informática, responsável pela versão eletrônica dos ques-
tionários, sistemas de controle e produto eletrônico para
divulgação da base de dados; e coordenação da operação
de campo, responsável pela definição dos procedimentos
de campo, gerenciamento do processo de coleta e apura-
ção e crítica de dados. Ainda subordinada à coordenação
colegiada, havia a coordenação de crítica de agregados e
base operacional, responsável pela identificação e corre-
ção de dados discrepantes, imputação e estruturação da
base de dados.

Escritórios Regionais de Campo

A operação de campo da Paep foi organizada a partir
de sete escritórios regionais: São Paulo (responsável pela

realização da pesquisa em todas as cidades da Região
Metropolitana de São Paulo, com exceção das do Grande
ABC); ABC (Grande ABC e Região de Governo de San-
tos); Campinas (regiões de governo de Bragança Paulis-
ta, Campinas, Jundiaí, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, São
Carlos e São João da Boa Vista); Ribeirão Preto (regiões
de governo de Araraquara, Barretos, Catanduva, Fernan-
dópolis, Franca, Jales, Ribeirão Preto, São Joaquim da
Barra, São José do Rio Preto e Votuporanga); Bauru (re-
giões de governo de Adamantina, Araçatuba, Assis, Avaré,
Bauru, Botucatu, Dracena, Jaú, Lins, Marília, Ourinhos,
Presidente Prudente e Tupã); Sorocaba (regiões de gover-
no de Itapetininga, Itapeva, Registro e Sorocaba); e São
José dos Campos (regiões de governo de Caraguatatuba, Cru-
zeiro, Guaratinguetá, São José dos Campos e Taubaté).

Recursos Humanos

Dadas as características específicas da Paep, a sele-
ção dos pesquisadores baseou-se nos seguintes critéri-
os: escolaridade mínima de 2º grau completo, conhe-
cimentos básicos de informática, boa comunicação
verbal e raciocínio matemático. Após triagem e atingi-
do o número necessário de currículos, iniciou-se o pro-
cesso de seleção, coordenado por técnicos da Funda-
ção, em quatro etapas:
- entrevista coletiva com os interessados para a transmis-
são de informações sobre o trabalho;
- avaliação dos candidatos através de teste e redação;
- entrevistas individuais, realizadas com candidatos selecio-
nados após análise do currículo e correção dos testes;
- treinamento dos pesquisadores selecionados.

O principal instrumento utilizado para o treinamento
de pessoal foi o Manual do Pesquisador, utilizado tam-
bém durante a atividade de campo. Seu objetivo era pa-
dronizar os procedimentos adotados na pesquisa. Os trei-
namentos foram estruturados em módulos: apresentação;
principais conceitos; procedimentos de campo; procedi-
mentos de controle; questionários; informática; e ques-
tionário eletrônico e relatórios. Para sua realização, os
instrutores contaram com o apoio de textos, transparên-
cias, computadores, etc. A partir dos treinamentos dos pes-
quisadores, foram selecionados os supervisores, críticos
e checadores, que passaram a receber treinamento espe-
cífico. Durante o processo de trabalho de campo, foram
realizados ainda treinamentos de reciclagem para super-
visores e pesquisadores.
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ORGANOGRAMA DA PAEP

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista – Paep.

Coordenação de
Regionalização e

Mapeamento

Fundação Seade

Pesquisadores

Coordenação de Checagem

Checadores

Coordenação de Crítica

Críticos

Coordenação de Campo

Supervisores de
Campo

Coordenação
Regional

Supervisores Críticos/
Verificadores

Pesquisadores

Coordenação de
Administração

Coordenação
de Seleção

Coordenação de
Treinamento

Escritório São Paulo Demais Escritórios
Regionais

Coordenação Crítica
Agregados e Base

Operacional

Equipe Coordenadora da Paep

Coordenação Técnica dos
Setores/Atividade

Coordenação de
Cadastro e  Amostragem

Coordenação do
Setor de Informática

Coordenação de Operação de
Campo

Coordenação Técnica
Executiva



SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 13(1-2) 1999

34

Coleta de Dados

O processo de captação de dados da Paep se pautou na
diferenciação das organizações empresariais com a qual
iria se defrontar. A flexibilidade e o rigor na apuração
dos dados foram metas perseguidas em todas as etapas
do trabalho de campo. Procedimentos diferenciados por
setores de atividade foram adotados. Para a Paep – indús-
tria, construção civil e parcela do comércio – as estraté-
gias de coleta são semelhantes; para o comércio simplifi-
cado (pequenas empresas), serviços de informática e
bancos, os procedimentos foram específicos em face das
características de organização e estruturação setorial de
cada um destes.

Para o trabalho de campo, formaram-se equipes fixas
de pesquisadores, subordinadas a um supervisor e coor-
denadas por técnicos responsáveis pelos escritórios regio-
nais. A coleta foi especializada de acordo com os setores
de atividade econômica. Cabe destacar o campo de servi-
ços de informática, que introduziu o uso da Internet como
uma nova mídia na realização de pesquisas econômicas,
complementarmente à captação direta dos dados. Parte da
amostra de empresas de serviços de informática foi esco-
lhida como base experimental para implementação e ava-
liação dessa metodologia. Foi criada uma página na Internet
de acesso restrito aos participantes da Paep, que pôde ser
acionada através de um username (raiz do CGC) e uma
senha (código Paep) individualizados. Também foi por
meio dessa página, do e-mail e eventualmente do telefo-
ne e do fax, que ocorreram as trocas de informações en-
tre a equipe técnica da pesquisa e as empresas informan-
tes. O sigilo foi garantido pela Certificação Digital do site
da Fundação Seade, que assegurou a autenticidade das
informações utilizando o protocolo SSL (Secure Socket
Layer).

O campo de bancos teve duas etapas de realização. Na
primeira, os questionários foram enviados às unidades
pesquisadas com a intermediação da Febraban e, após
recolhidos, encaminhados à Fundação Seade. Na segun-
da, foi retomado o contato com as unidades que não res-
ponderam a pesquisa e distribuídos os questionários para
as demais unidades não abordadas na primeira etapa por
não serem associadas à Febraban.

A atividade de crítica e consistência dos dados, enten-
dida como garantia da qualidade da informação, esteve
presente em todas as etapas do campo, desde o preenchi-
mento do questionário (no caso do disquete, com progra-
mas de consistência interativos ao preenchimento do ques-

tionário), até a etapa final de consistência de agregados para
a formação do banco de dados resultante da pesquisa.

Empresas de Coleta Especial

Uma seleção especial foi formada inicialmente por um
conjunto de 520 empresas, definidas como as de maior
importância para a caracterização de seu setor de ativida-
de, com base na participação deste no total da economia,
assim como na participação de cada um de seus gêneros.
Posteriormente, incluíram-se à amostra empresas relacio-
nadas em listagens de publicações especializadas. Foram
escolhidos os pesquisadores com perfil mais adequado
para realizar a coleta de informações. Em muitos casos, o
coordenador de campo e/ou o supervisor assumiram pes-
soalmente algumas das atividades, tais como agenda-
mento, entrega, monitoração ou recolhimento dos questi-
onários. As eventuais dificuldades encontradas eram re-
latadas à equipe central de coleta especial para novos
encaminhamentos.

Resultados Obtidos

Após o encerramento dos trabalhos de campo, a Paep
obteve como resultado final cerca de 22 mil questioná-
rios. Considerada a amostra inicial de 39.312 empresas, a
quebra de cadastro foi da ordem de 30%. A Tabela 3
mostra a situação final do levantamento de campo, segun-
do tipos de ocorrência e escritórios regionais. O índice de
recusa da coleta foi de 15,9%, que pode ser considerado
baixo no segmento de pesquisas econômicas. Os núme-
ros apresentados demostram a abrangência e a magnitu-
de do banco de dados construído.

No caso dos bancos, os resultados finais da pesquisa
revelaram que os informantes representam mais de 84%
do ativo total do sistema bancário em 1996,5 podendo-se
concluir que o resultado geral do campo foi bastante sa-
tisfatório.

Processamento e Divulgação das Informações – Base
Operacional

A base operacional estrutura-se a partir de dois siste-
mas de informação: o banco de dados, propriamente dito,
construído a partir do SAS – Statistical Analysis Sistem;
e um banco de metadados, em Access, contendo as infor-
mações sobre os dados coletados. A partir dessa base, são
elaborados os produtos eletrônicos (específicos ou não),
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a base pública de divulgação (Microdados) e as tabula-
ções especiais. A base operacional apresenta uma estru-
tura organizada, documentada e que permite análises lon-
gitudinais e transversais entre os setores de atividade. Tal
sistema visa facilitar a recuperação das informações co-
letadas. É constituída por dois grupos de arquivos – de
empresa e de unidades locais –, que servem para tabula-
ções de informações, podendo ter como unidades de aná-
lise tanto a empresa como a unidade local. Os arquivos
contêm variáveis originais e derivadas, segundo sua for-
ma de obtenção. Elas podem ser comuns, pertencer a dois
ou mais setores, ou específicas de um setor. No setor de
bancos, todas as variáveis foram tratadas como específi-
cas. A Tabela 4 apresenta o total de variáveis construí-
das, conforme sua classificação.

TABELA 4

Variáveis do Banco de Dados da Base Operacional da Paep
Estado de São Paulo – 1996

Variáveis Empresa Unidade Local Total

Total 1.296 135 1.431
Originais 1.106 117 1.223
Derivadas 190 18 208

Total 1.296 135 1.431
Comuns 258 9 267
Específicas 1.038 126 1.164

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Atividade Econômica Paulista – Paep.

Banco de Metadados

O banco de metadados consolida todas as informações
sobre as variáveis, a saber: nome e label (título) da va-

riável, formato, obtenção, conceito e observações. A par-
tir dele, são gerados diferentes dicionários de variáveis
que auxiliam a exploração da base de dados. Um dos di-
cionários tem por objetivo a associação do nome do cam-
po no questionário ao nome da respectiva variável na base
operacional e o outro compõe o resumo do banco de
metadados, contendo o nome da variável na base, o label
e as fórmulas de obtenção (ou correspondente no ques-
tionário). Os dicionários de variáveis de cada setor, orga-
nizados por blocos temáticos e setores de atividades, es-
tão disponíveis para consulta e impressão no CD do
produto eletrônico, podendo ser acessado pelo Word. As
informações introduzidas no banco de metadados servem
à leitura e à conversão da estrutura da base de campo (ban-
co de dados originais em Epi-Info extraídos dos questio-
nários), atribuindo parâmetros que geram automaticamente
programas em SAS para construção do banco de dados.

Expansão dos Dados

O peso de expansão corresponde à representatividade
de cada unidade amostral (empresa sorteada) na popula-
ção. Entretanto, estes pesos também podem corrigir fa-
lhas de cadastro (empresas extintas e com classificação
de atividade inadequada) e a não-resposta (empresas não
localizadas e recusas). Os pesos amostrais são retificados,
considerando-se estas duas situações. Para as empresas
do estrato aleatório, o peso de expansão é corrigido para
cada um dos domínios (atividade econômica e região geo-
gráfica). Para o estrato certo, excetuando-se as empresas
de coleta especial, consideram-se como base para corre-
ção as empresas classificadas segundo porte (tercis das

TABELA 3

Situação Final do Levantamento de Campo da Paep
Estado de São Paulo – Janeiro 1999

Campo
São Paulo ABC Campinas Ribeirão Preto Bauru Sorocaba

São José Estado de

 dos Campos São Paulo

Nos Abs. % Nos Abs. % Nos Abs. % Nos Abs. % Nos Abs. % Nos Abs. % Nos Abs. % Nos Abs. %

Amostra Efetiva 12.689 100,0 5.531 100,0 4.083 100,0 2.237 100,0 2.085 100,0 1.047 100,0 744 100,0 28.416 100,0

Perdas Operacionais 643 5,1 202 3,7 93 2,3 48 2,1 41 2,0 11 1,1 16 2,2 1.054 3,7

Recusa 2.200 17,3 500 9,0 1036 25,4 359 16,0 289 13,9 77 7,4 68 9,1 4.529 15,9

Questionários Coletados 9.846 77,6 4.829 87,3 2.954 72,3 1.830 81,8 1.755 84,2 959 91,6 660 88,7 22.833 80,4

       Não-Aproveitados 276 2,2 205 3,7 118 2,9 43 1,9 208 10,0 5 0,5 12 1,6 867 3,1

       Aproveitados 9.570 75,4 4.624 83,6 2.836 69,5 1.787 79,9 1.547 74,2 954 91,1 648 87,1 21.966 77,3

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista – Paep.
Nota: Exclusive setor de bancos.
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empresas), atividade econômica e região geográfica. Para
as empresas de coleta especial, não se realiza nenhuma
correção, sendo-lhes atribuído peso igual a 1. As estima-
tivas (médias, proporções, totais, etc.) das variáveis de
interesse estão sujeitas a erros amostrais, que poderão ser
avaliados através de medidas de precisão como o coefi-
ciente de variação (razão entre o erro amostral absoluto e
o valor do indicador na população). Dessa forma, para
cada estimativa poderá ser calculado também o seu coe-
ficiente de variação.

Divulgação da Base de Dados

A principal forma de divulgação dos dados da Paep é
um sistema em CD-ROM com banco de dados desi-
dentificado e criptografado e protegido por senha que
impede a individualização das informações e garante o
sigilo estatístico. Inclui um programa de recuperação de
dados de fácil manuseio que possibilita tabulações
especificadas pelo usuário.6 Adicionalmente, fornece es-
timativa de erro amostral associado às tabulações solici-
tadas. O sistema possibilitou grande flexibilidade para a
construção de tabulações. As restrições a ele incorpora-
das devem-se, exclusivamente, ao compromisso de sigilo
estatístico, que se estende à não divulgação de informa-
ções referentes a duas ou menos unidades de análise, op-
tando-se pela agregação das categorias. Desenvolvido pela
Fundação Seade, em Visual Basic 5.0, com a base de da-
dos em Access, pode ser executado a partir do sistema
operacional Windows 95, pressupondo necessário, para
apresentação dos resultados em tabela, o Microsoft Excel
versão 5.0 ou superior.

Além da base pública de divulgação de microdados,
são utilizadas ainda outras mídias, como a Internet e ou-
tros produtos eletrônicos para a divulgação dos dados,
entre eles, um CD-ROM específico para o setor de ban-
cos. O CD-ROM da Paep está disponível em duas ver-
sões: uma para uso em equipamento individual e outra
para instalação em rede. As informações para sua aquisi-
ção podem ser obtidas através do site da Fundação Seade
(www.seade.gov.br).

Estratégia de Produção e
Gestão do Conhecimento Metodológico

O sistema de aprendizagem e transferência do conhe-
cimento metodológico e operacional, assim como a pa-
dronização e harmonização de acordo com as diretrizes e

normas metodológicas recomendadas pelas instituições de
pesquisas estatísticas nacionais (IBGE) e internacionais
(Manual de Oslo, entre outros), constituiu uma das eta-
pas mais importantes deste projeto. A equipe coordena-
dora, através da celebração de vários protocolos de coo-
peração técnica, foi responsável por assegurar a trans-
ferência, aplicação e disseminação da metodologia para
o seu quadro de funcionários e colaboradores, fornecen-
do o suporte e a consultoria técnica especializada, para a
avaliação, o diagnóstico ambiental, integração informa-
cional, implementação, treinamento e capacitação. Por-
tanto, esse processo exigiu uma abordagem diferenciada
na estratégia de gestão do modelo de produção e codifi-
cação da metodologia, do conhecimento técnico e analí-
tico acumulado pela equipe.

Sob a ótica da organização institucional, o conhecimen-
to entendido como a capacidade de captação, tratamento,
armazenamento, gestão, análise e difusão da informação
estatística, como também a capacidade de elaboração de
metodologias de pesquisas, constituiu o patrimônio es-
tratégico expresso em duas dimensões:
- o caráter social e coletivo do aprendizado memorizado
e ativado pelas rotinas e convenções introjetadas no am-
biente institucional;
- a capacidade cognitiva, nas competências e qualifica-
ção dos funcionários e colaboradores.

O ciclo de aprendizagem e aquisição do conhecimen-
to apresentado no Diagrama 2 foi expresso em cinco es-
tágios.

Aquisição de Conhecimento – Este estágio está relacio-
nado ao desenvolvimento e criação de competências e
habilidades da organização e do quadro de recursos hu-
manos. Em termos práticos, caracterizou-se duas dimen-
sões que interoperaram simultaneamente. A primeira, foi
a fase de rastreamento, identificação das pesquisas e me-
todologias existentes no plano nacional e internacional,
selecionando e adaptando aos objetivos institucionais da
Paep; e também de contratação de consultores externos e
de estudos prévios junto aos centros e instituições de ex-
celência, universidades, etc. O segundo plano referiu-se
à compreensão do suporte de tecnologia de informação,
dos métodos e do padrão operacional do sistema eleito.
Com isso, objetivou-se formar uma visão global, estimu-
lando a equipe a pensar os processos de trabalho de for-
ma sistêmica, interativa e integrada à rede de tecnologia
de informação. A equipe foi preparada para compreender
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o circuito e ciclo completo da produção, tratamento, aná-
lise e disponibilização da informação eletrônica.

Codificação do Conhecimento – Desde o início do pro-
jeto, houve a preocupação em registrar e documentar to-
das as etapas percorridas. Foram elaborados relatórios
metodológicos, manuais de treinamento e de procedimen-
tos, glossários e dicionários de variáveis, os trabalhos de

levantamento e organização de campo, os workshops e
seminários temáticos. Através dos trabalhos de registro
metodológicos, tornou-se possível sua transmissão e a
harmonização das informações para o conjunto dos ato-
res envolvidos na Paep, criando condições objetivas e
formais para a sua reprodução em outras regiões, redu-
zindo as incertezas, as assimetrias e os custos de difusão
da informação.

DIAGRAMA 2

MODELO INSTITUCIONAL DE AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E RENOVAÇÃO DO CONHECIMENTO – PAEP

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista – Paep.

Ciclo de Aprendizagem e Inovação do Conhecimento Metodológico
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Compartilhamento/Transmissão do Conhecimento –
Este estágio correspondeu à difusão do estoque de conhe-
cimento assimilado pelos grupos de trabalho sobre a me-
todologia do projeto. Ressalte-se que a transmissão do
conhecimento só é possível quando este é codificado e
transformado em informação. Portanto, foi necessária a
criação de uma estratégia de comunicação institucional,
com a adesão da alta hierarquia da coordenação executi-
va da Paep para a criação de uma equipe de facilitadores
ou líderes das células de trabalho que funcionassem como
agentes difusores da informação. Neste estágio, foi fun-
damental a realização de uma estratégia consistente de
treinamento dos atores e colaboradores, de vários semi-
nários e workshops junto aos grupos de trabalho visando
a disseminação, harmonização e eventuais esclarecimen-
tos sobre os principais pontos do projeto.

Utilização/Aplicação do Conhecimento – Esta etapa
fundamentou-se na capacidade real para a análise das in-
formações estatísticas e a operacionalização do sistema.
Foram observadas as deficiências qualificatórias do sis-
tema, dos recursos tecnológicos e humanos. Verificou-se
em que medida as fases de treinamento e transferência da
metodologia foram suficientes para gerar uma capacida-
de operacional, organizacional e intelectual para propici-
ar o bom funcionamento do projeto. Foi também a fase
de aprendizagem da equipe técnica para a produção de
análise e relatórios temáticos.

Renovação do Conhecimento – Constitui-se em uma
variável estratégica, pois é através da atualização do
conhecimento – por meio de políticas de treinamento e
reciclagem profissional do pessoal técnico, intercâm-
bio constante com outras instituições e encontros e se-
minários – que se criam as condições para o aperfei-
çoamento deste projeto. O aprendizado efetuado atra-
vés das dinâmicas de “tentativa, ensaio e erro” foram
inestimáveis fontes pedagógicas, permitindo um avan-
ço considerável para a consecução de novas pesquisas.
As relações de cooperação e parceria ocuparão um lu-
gar central e estratégico para a alavancagem de um novo
ciclo de aprendizagem e renovação metodológica.

CONCLUSÕES

Neste artigo, espera-se ter demonstrado de forma sin-
tética o grande desafio e o esforço coletivo institucional
que consistiu a concepção, a gestão operacional e a dis-

ponibilização das informações da Paep. Embora reconhe-
cendo o longo caminho ainda a ser percorrido na produ-
ção de informações estatísticas, contabilizando os erros,
acertos e as dificuldades reveladas pela pesquisa, parece-
nos que o balanço geral é altamente positivo.

A experiência da Paep demonstrou que é possível
inovar na produção metodológica, desde que sejam con-
siderados pelo menos três fatores estratégicos: o co-
nhecimento da demanda e a interação com os usuários
de informações; o estabelecimento de parâmetros de
comparabilidade, sejam eles internacionais, nacionais
ou subnacionais; e a própria continuidade destas no-
vas séries históricas estatísticas. Umas das contribui-
ções fundamentais da Paep é a disponibilização aos
usuários de um amplo, sofisticado e diversificado ban-
co de dados com informações convencionais e inéditas
sobre a economia regional paulista contemporânea. Sob
esta ótica, da base de informações econômicas e cadas-
trais da Paep, poderão frutificar vários produtos analí-
ticos ou projetos de pesquisas temáticas e acadêmicas.

O êxito alcançado pela metodologia da Paep habili-
tou a Fundação Seade a enfrentar um novo e desafiante
projeto, expandindo a sua metodologia, agora sob a
perspectiva de uma nova territorialidade. Através do
convênio celebrado em junho de 1998 com o Ministé-
rio da Educação – MEC, deu-se início aos trabalhos do
projeto de abrangência nacional intitulado “Estudos de
mercado de trabalho como subsídios para a reforma da
educação profissional”. Neste projeto busca-se identi-
ficar as futuras demandas empresariais por ocupações
de ensino técnico de nível médio, em face do processo
de reestruturação produtiva. A implementação deste
projeto implicou a adaptação e inclusão de novas ques-
tões nos instrumentos de coleta, considerados os obje-
tivos propostos e a própria heterogeneidade tecnológi-
ca e produtiva regionais do país, alçando um novo
patamar do desenvolvimento metodológico da Paep.

NOTAS

* Equipe técnica da Paep:
Coordenação Geral: Luiz Henrique Proença Soares; Equipe de Coordenação:
Maria de Fátima Infante Araujo (Coordenação Geral Técnico Executiva), Miguel
Matteo, Vagner de Carvalho Bessa, Flavio Pinto Bolliger, Silvia de Andrade
Buzatti Filinto, Maria Lucinda Meirelles Aguiar .

Técnicos: Maria Regina Novaes Marinho (Coordenação de Bancos), Wadih João
Scandar Neto (Coordenação de Base de Dados e Crítica de Agregados), Alda
Regina Ferreira de Araújo (Coordenação de Crítica), Adriana Prest Mattedi,
Anésio Imperador, Cesar Augusto de Faria, Daniela Cristina Terci, Eliane Cristina
Franco, Guilherme Castanho Franco Montoro, Ligia Schiavon Duarte, Luis An-
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tonio Paulino, Maria Elena Turpin, Maria Regina Paro, Osvaldo Guizzardi Fi-
lho, Paulo Antonio Borges Lemos, Roberto Carlos Bernades, Roberto Novaes
Filho, Simone Deos, Wilson Roberto de Oliveira Furquim, Alexsandro Oliveira
de Abreu, Daniela Lenci, Milton Gomes dos Santos, Roberto Ferreira do Carmo,
Daniela Domingues, Fabíola Cristina V. Serrano, Helena Pchevuzinske Katz,
Italo Giovanni de Lima Sampaio, João Paulo Raposo Giannoni, Klaus Augusto
Tofoli, Luis Carlos Martins, Ricardo Rossi de Oliveira, Sueli Paslar, Susana Pa-
trícia dos S.B. de M.Q. Reis, Wilber Linhares, Antonio Carlos Galani Gonçal-
ves, Carlos Roberto Lilla, Heloisa Helena Sampaio Padovani, Regina Maria G.
de Azevedo, Cássia Chrispiniano Adduci, Neuma Maria de B. Menegatti, André
Rodrigues Nagy, Aldo Rivelino Carlini, Rodolfo Luis Quintino Martins, Wagner
Silvestrin, Solimar Fernandes Reche. Coordenadores Regionais: Amay Silvia C.
dos Santos, Amaysa Elcídia Camazano, Ana Sílvia Soares Schychof,  Carlos
Roberto Almeida França, Maria de Fátima Gigeck, Maria da Graça Moura Brito,
Nair de Oliveira Marin, Raquel Leonhardt Amrain, Reinaldo Cesar Cafeo. Con-
sultores: José Francisco Graziano da Silva, Ruy de Quadros Carvalho, Paulo Roberto
Nassar de Oliveira, Mauro Sinder, Pedro Luis Nascimento e Silva, Luciano Galvão
Coutinho, Carlos Américo Pacheco, Rosa Maria Marques, Gildo Magalhães dos Santos
Filho, Sergio Buarque de Holanda, Paulo Gonzaga Mibielli de Carvalho.
1. Este artigo é um resumo analítico do documento “Registros Metodológicos –
Paep”, cuja íntegra encontra-se no “CD-ROM – Paep”. São Paulo, Fundação Sea-
de, versão 1, ago. 1999.
2. O indicador de Valor Adicionado (VA) é calculado pela metodologia de Con-
tas Nacionais. Corresponde ao valor bruto da produção (receita líquida – varia-

ção de estoques) subtraído do consumo intermediário (somatório dos custos e
despesas diretamente relacionado à atividade produtiva), apurados na empresa.
O valor adicionado de cada unidade local é obtido por rateio do valor adicionado
da empresa para a totalidade de suas unidades locais.

3. Considerou-se inovação tecnológica a implementação de produtos e proces-
sos tecnologicamente novos e/ou aperfeiçoamentos tecnológicos significativos
em produtos ou processos. A Paep não limitou o conceito de inovação, como se
faz usualmente, exclusivamente às atividades de P&D, que, segundo a concep-
ção exposta no Manual de Oslo, da OCDE, são parte integrante, entre outras, do
esforço inovativo das empresas.

4. Para a região do ABC, o desenho amostral da pesquisa garante a representati-
vidade para os sete municípios que compõem o Consórcio – no caso da indústria
o levantamento foi censitário e no caso do comércio, amostral no estrato de 1 a
20 pessoas ocupadas e censitário no de 21 e mais pessoas ocupadas.
5. Referência obtida a partir de “Especial – Os Maiores Bancos do Brasil”, Con-
juntura Econômica, v.51, n.6, jun. 1997, p.22-33.

6. No CD-ROM que tem a empresa como unidade de análise, são tabuladas so-
mente as empresas com sede no Estado de São Paulo. Neste sentido, estão ex-
cluídas a divulgação das informações de empresas de serviços de informática e
da construção civil pesquisadas pela Paep que tenham sede fora do Estado de
São Paulo, visto que o levantamento, nestes casos, teve apenas a empresa como
unidade de investigação. No caso de indústria e comércio, as informações de
empresa estão associadas às suas ULs situadas no Estado de São Paulo.


