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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

GERAIS

1. Informações contábeis são aquelas de competência no ano civil de 2001.

2. As informações deverão ser registradas a tinta (caneta azul ou preta), com letra legível.

3. Informe os valores monetários em mil reais. Não utilize pontos para separação de milhares.

Exemplo: se o total do resultado operacional em 2001 foi de R$ 7.589.366,80, o campo respectivo deverá estar preenchido da
seguinte forma:

7 5 8 9

4. Observe a indicação de salto em certas questões, pois, dependendo da resposta, uma ou mais questões não deverão ser preenchidas.

CONCEITOS

CAPÍTULO 1 – INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS

1.1 Qual a origem do capital controlador da empresa em 31/12/2001?

• privada nacional: o controle efetivo é exercido em caráter permanente, sob titularidade direta ou indireta, por pessoas físicas
domiciliadas e residentes no país ou por empresa(s) brasileira(s) de capital nacional;

• estrangeira: o controle efetivo é exercido em caráter permanente, sob titularidade direta ou indireta, por pessoas físicas
domiciliadas no exterior ou jurídicas sediadas fora do país;

• nacional e estrangeira: quando houver mais de um controlador por força de acordo de acionistas, sendo pelo menos um deles
estrangeiro e outro(s) brasileiro(s);

• pública: o controle efetivo é exercido em caráter permanente, sob titularidade direta ou indireta, pelo poder público brasileiro.

1.4.1 Qual o processo de constituição da empresa? (se ocorrido após 1994)

• fusão: operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os
direitos e obrigações;

• fusão sem mudança de controle: a empresa sucessora e as antecessoras têm o(s) mesmo(s) controlador(es); caso contrário,
verifica-se fusão com mudança de controle;

• cisão: operação pela qual o patrimônio da empresa é transferido total ou parcialmente para uma ou mais sociedades, constituídas
para esse fim ou já existentes;

• cisão sem mudança de controle: a empresa antecessora e as sucessoras têm o(s) mesmo(s) controlador(es); caso contrário,
verifica-se cisão com mudança de controle.

1.5 A empresa foi adquirida (mudou de controle), entre 1995 e 2001, tendo sido mantida sua identidade jurídica (CNPJ)?

Empresa adquirida: aquela cujo capital foi total ou majoritariamente adquirido por outra sociedade, caracterizando-se a tomada
de seu controle; não implica o desaparecimento da empresa como entidade juridicamente autônoma.

1.6 A empresa incorporou ou adquiriu outras empresas e/ou participação em outras empresas (financeiras e/ou não
financeiras), entre 1995 e 2001?

Incorporação: operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra(s), que lhe sucede(m) em todos os direitos
e obrigações.

1.7 A empresa tinha participação em joint venture com empresas não financeiras, em 31/12/2001?

Joint venture: associação entre duas ou mais empresas para a condução de um projeto específico que resulta na formação de
uma nova empresa cujos capital e controle são partilhados pelas empresas que a formaram.

1.8 Quais instituições relacionadas a seguir faziam parte do conglomerado ao qual o banco estava ligado em 31/12/2001?

Conglomerado: conjunto de instituições que atuam integradamente no mercado.
• Banco de investimento: criado para canalizar recursos de médio e longo prazo para suprimento de capital fixo ou de giro das

empresas. Tem como objetivo aumentar o prazo das operações de empréstimo e financiamento.
• Sociedade de crédito, financiamento e investimento (Financeira): tem função de financiar bens de consumo duráveis, por

meio do popularmente conhecido “crediário” ou crédito direto ao consumidor (CDC).
• Sociedade de crédito imobiliário: faz parte do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBEP), criado pelo governo

para financiar o mercado imobiliário, utilizando a caderneta de poupança como instrumento de captação.
• Sociedade corretora de títulos (SCTVM): instituição típica do mercado acionário, operando com compra, venda e distribuição

de títulos e valores mobiliários (inclusive ouro) por conta de terceiros.
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• Sociedade distribuidora de títulos (SDTVM): subscrição isolada ou em consórcio de emissão de títulos e valores mobiliários
para revenda; intermediação da colocação de emissões de capital no mercado e operações no mercado aberto, desde que
satisfaçam as condições exigidas pelo BC.

• Sociedade de arrendamento mercantil (leasing): a operação de leasing se assemelha a uma locação, tendo o cliente, ao
final do contrato, as opções de renová-lo, adquirir o bem pelo valor residual fixado em contrato ou de devolvê-lo à empresa.

• Seguradora: sua atividade básica é a transformação de riscos individuais em coletivos. As seguradoras podem trabalhar com
o segmento vida e não vida.

• Entidade aberta de previdência privada: instituição mantida através da contribuição periódica dos seus associados e de sua
mantenedora, que, com o objetivo de valorização de seu patrimônio, aplica parte de suas reservas técnicas no mercado acionário.

• Sociedade de capitalização: operações que envolvem a aplicação em títulos e valores mobiliários e/ou imobiliários de fundos
obtidos por venda de títulos de sua emissão que dão ao adquirente o direito ao recebimento de uma renda num prazo determinado
ou seu adiantamento através de sorteio.

1.10 Informe o número de empresas não financeiras, localizadas no Brasil, controladas pelo banco ou por sua holding ou por
empresas pertencentes ao conglomerado do qual o banco fazia parte em 31/12/2001, classificando-as segundo os setores
de atividades.

A classificação refere-se aos setores de atividade econômica (se necessário ver CNAE). Obs.: as letras entre parênteses, a
seguir, referem-se à seção da CNAE.

Não informar: as empresas do setor financeiro (J), administração pública, defesa e seguridade social (L), serviços domésticos
(P) e organismos internacionais e outras instituições extraordinárias (Q).

Informar apenas as empresas localizadas no Brasil, independente da localização da sede:
• agricultura: inclui pecuária, silvicultura e exploração florestal (A) e pesca (B);
• indústria: inclui indústria extrativa (C); indústria de transformação (D); produção e distribuição de eletricidade, gás, água (E) e

construção (F);
• comércio: inclui comércio atacadista e varejista e reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos (G);
• serviços: incluem alojamento e alimentação (H) (estabelecimentos hoteleiros e outros tipos de estabelecimentos temporários,

restaurantes e estabelecimentos de serviços de alimentação); transporte, armazenagem e comercialização (I); atividades
imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas (incluir serviços de informática) (K); educação (M); saúde e serviços
sociais (N) e outros serviços coletivos sociais e pessoais (O).

CAPÍTULO 2 – INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS

2.1 Informe do balanço patrimonial (valores em mil reais).

• Ativo total: compreende os bens e os direitos da entidade, expressos em moeda.
• Ativo circulante: esta parte do ativo é composta por disponibilidades, direitos realizáveis no curso do exercício social subseqüente

e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte.
• Disponibilidades: compreende os valores que podem ser livremente usados na movimentação de negócios (Caixa, depósitos

em bancos e reservas livres em espécie com o Banco Central).
• Aplicações Interfinanceiras: registra as operações a preços fixos, registradas pelo valor de liquidação e retificadas pelas

rendas a aprimorar (Ex.: LTNs e CDBs) também os valores referentes a aplicações de curto prazo efetivadas junto às instituições
tomadoras de CDI (Ex.: aplicações em depósitos interfinanceiros).

• Títulos e valores mobiliários: registra os títulos livres que aparecem no balanço. Podem ser de carteira própria, em estoque, livres
para negociação ou em carteira própria financiada, com compromisso de recompra (Ex.: títulos de renda fixa e de renda variável).

• Operações de crédito/arrendamento mercantil (leasing): compreende todas as operações de crédito e arrendamento. Podem
ser: empréstimos, títulos descontados, financiamentos, operações de arrendamento, financiamento imobiliário, provisão para
créditos de liquidação duvidosa, etc.

• Realizável a longo prazo: registra os bens e direitos realizáveis após o término do exercício seguinte e os bens e direitos
oriundos de negócios não operacionais realizados por coligadas, controladas, proprietários, sócios, acionistas e diretores.

• Ativo permanente: registra os investimentos (Ex.: participações permanentes em outras sociedades), o imobilizado (Ex.: máquinas
e instalações) e o diferido (Ex.: ágio de incorporações, constituição e reestruturação da sociedade). Direitos não classificáveis no
ativo circulante ou realizáveis a longo prazo e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou empresa.

• Passivo total: compreende basicamente as obrigações a pagar, isto é, as quantias que a empresa deve a terceiros e patrimônio
líquido.

• Passivo circulante: esta parte do passivo representa as obrigações da empresa, inclusive financiamentos para aquisição de
ativo permanente.

• Depósitos a prazo: compreendem o registro de depósitos sujeitos às condições definidas de prazo, juros e correção monetária,
com ou sem emissão de certificado de depósito bancário.

• Depósitos à vista: compreende os depósitos de livre movimentação mantidos por pessoas físicas e jurídicas.
• Depósitos de poupança: compreendem os depósitos de poupança de livre movimentação, mantidos exclusivamente por

pessoas físicas e jurídicas.
• Depósitos interfinanceiros: compreendem os recursos recebidos de instituições do mercado (empresas ligadas ou não) nas

operações de captação. Podem ser pré ou pós-fixados, dependendo do tipo de remuneração pactuada no ato da captação.
• Captações no mercado aberto: a carteira é composta de dois tipos de captação: a própria financiada (recompras a liquidar)

e a de terceiros financiada (recompras a liquidar). A carteira própria tem função de registrar, pelo valor do resgate, as operações
compromissadas lastreadas com títulos próprios. Já a carteira de terceiros tem função de registrar, pelo valor do resgate, as
operações compromissadas lastreadas com títulos de terceiros (exemplo dos principais papéis: LTNs, CDBs, LCs, entre outros
assemelhados).
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• Exigível a longo prazo: desta rubrica fazem parte as obrigações da companhia com vencimentos após o término do exercício
social seguinte.

• Patrimônio líquido: demonstra os investimentos dos proprietários na companhia, as reservas oriundas de lucro obtido pela
companhia, as reservas oriundas da correção monetária do próprio patrimônio líquido e as reservas provenientes de reavaliação
de ativos.

2.3 Informe das contas de resultado em 2000 e 2001 (valores em mil reais).

• receita da intermediação financeira: indica o total da receita obtida pela instituição com suas operações de crédito,
arrendamento mercantil, títulos e valores mobiliários, câmbio e aplicações compulsórias;

• despesa de intermediação financeira: indica o total da despesa paga pela instituição com suas operações de crédito,
arrendamento mercantil, títulos e valores mobiliários, câmbio e aplicações compulsórias;

• resultado bruto de intermediação financeira: é dado pela diferença entre receitas da intermediação financeira e despesas
da intermediação financeira;

• outras receitas operacionais: rendas de prestação de serviços; resultado em participação de coligadas; outras receitas
operacionais; etc.;

•  outras despesas operacionais: despesas de pessoal; outras despesas administrativas (de processamento de dados, de
amortização e depreciação, comunicação e outras); outras despesas operacionais; etc.

2.4 Informe gastos com pessoal da empresa em 2001 (valores em mil reais).

• Salários e outras remunerações: correspondem ao total das importâncias pagas no ano, relativas a salários fixos, 13º salário,
férias – inclusive os 10 (dez) dias, caso tenham sido adquiridos pela empresa –, horas extras, gratificações e participação nos
lucros (quando não resultante de cláusula contratual), honorários da diretoria, comissões sobre vendas, ajuda de custo. Os
salários devem ser registrados em bruto, isto é, sem dedução das parcelas correspondentes às cotas de Previdência Social
(INSS), Imposto de Renda ou de consignação de interesse dos empregados (aluguel de casa, contas de cooperativas, etc.).
Não incluir diárias pagas a empregados em viagem, honorários e ordenados pagos a membros dos conselhos Administrativo,
Fiscal ou Diretor que desenvolviam apenas atividade de conselheiros na empresa, nem honorários, participações ou comissões
pagas a profissionais autônomos, contribuições à Previdência Social – parte do empregador –, indenizações trabalhistas e
benefícios concedidos aos empregados.

• Retiradas e pró-labores dos proprietários e sócios: registrar o total pago em 2001 a título de pró-labores dos sócios e proprietários
com atividade na empresa. Considerar também os pagamentos aos cooperados pelos serviços prestados a cooperativas.

• Encargos sociais, trabalhistas (parte do empregador) e benefícios: registrar o total pago em 2001 para Previdência Social;
FGTS; indenizações pagas a empregados por dispensa, etc.; contribuições para previdência privada e outros benefícios
concedidos aos empregados (médicos, creche, transporte, educação, etc.).

2.5 Informe o número, em 31/12/2001, de:

Número de correntistas: equivale ao número de contas correntes.

2.6 A empresa atuou em operações de emissão de títulos de terceiros (ações e/ou títulos de dívida), no Brasil e/ou no
exterior, em 2000 e/ou 2001?

Operação de emissão de títulos (ações e títulos de dívida): atividade em que os bancos intermedeiam a colocação (lança-
mento) ou distribuição, no mercado de capitais, de um título mobiliário qualquer, recebendo uma comissão (fee) pelos serviços
prestados, proporcional ao volume do lançamento.

2.7 A empresa atuou em operações de assessoramento a fusões, cisões e/ou aquisições de empresas em 2000 e/ou 2001?

Operação de assessoramento a fusões, cisões ou aquisições de empresas: atividade em que os bancos utilizam seus conhe-
cimentos de finanças para viabilizar operações de fusões, cisões e aquisições de empresas. Aquisição corresponde à compra do
total ou de parte majoritária do capital de uma empresa, caracterizando tomada de seu controle, sem implicar o desaparecimento da
empresa como entidade juridicamente autônoma. Fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar
sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações. Cisão é a operação pela qual o patrimônio da empresa é
transferido, total ou parcialmente, para uma ou mais sociedades constituídas para esse fim ou já existentes.

2.8 A empresa atuou em operações de assessoramento à reestruturação de empresas (engenharia financeira) que não
implicaram reestruturação patrimonial (fusões, cisões e/ou aquisições) em 2000 e/ou 2001?

Operação de assessoramento à reestruturação de empresas (engenharia financeira): atividade em que os bancos montam
um pacote de “soluções financeiras” para atender às necessidades específicas de uma empresa, oferecendo “produtos” de sua
carteira (operações de crédito ou mercado de capitais) ou mesmo criando novos “produtos”.

CAPÍTULO 3 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

3.1 Informe o número de equipamentos utilizados (próprios, alugados e leasing) na empresa, no Estado de São Paulo e o
total no Brasil, em 31/12/2001.

• Computadores de grande porte (supercomputadores e mainframes): computadores com alta capacidade de memória e de
processamento de dados utilizados para resolver problemas complexos de ordem técnica e científica.

• Computadores de médio porte (minis e superminis): equipamentos situados entre os microcomputadores e os computadores
de grande porte, que podem ser ou não construídos a partir de microprocessadores, dependendo do modelo ou fabricante.

• Terminais sem processadores (“terminais burros”): dispositivos de entrada e saída que não contêm uma unidade central
de processamento (processador ou microprocessador interno, CPU), geralmente compostos de uma tela e um teclado conectados
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a um computador central de grande ou médio porte. São capazes de exibir caracteres e números e de responder a códigos
simples de controle.

• Microcomputadores PC: microcomputadores XT, 286, 386, 486, 586, Pentium, Celeron e AMD de uso mais genérico. Incluir
os microcomputadores portáteis.

Atenção: não incluir periféricos como scanners, impressoras, datashow, etc.

3.2 Quais tipos de sistema informatizado de troca ou consulta eletrônica de dados eram utilizados na empresa, em 2001?

EDI – Eletronic Data Interchange (Intercâmbio Eletrônico de Documentos): ferramenta de comunicação que permite às
empresas a troca de documentos e informações por meio de computadores, segundo um padrão comum. A intermediação da
comunicação é realizada com o auxílio de VANs, empresas especializadas que operam os serviços de recepção, guarda e
retransmissão das mensagens.
• rede local: sistema que interliga vários terminais de computadores formando uma rede dentro do mesmo departamento, grupo de

trabalho, escritório ou prédio, para possibilitar que aplicativos e arquivos sejam compartilhados por diversos usuários simultaneamente;
• rede de longa distância: interligação de dois ou mais computadores separados fisicamente por longas distâncias através de

uma rede de transmissão de dados.

3.3 Qual a largura de banda de maior capacidade utilizada pela empresa, em 2001?

Largura de banda: a largura de uma banda de freqüência eletromagnética significa quão rápido os dados fluem, seja numa linha
de comunicação ou no barramento de um computador. Quanto maior a largura de banda, mais informações podem ser enviadas
num dado intervalo de tempo. Pode ser expressa em bits por segundo (bps), bytes por segundo (Bps) ou ciclos por segundo (Hz).
Kbps: kilobits por segundo ou milhares de bits por segundo.

3.4.1 Quais os serviços e recursos disponíveis na página da empresa na Internet, em 2001?

• certificado eletrônico de segurança: identificação emitida por Autoridade Certificadora Credenciada, que garante, mediante
o uso de tecnologia específica, a autenticidade dos emissores e destinatários dos documentos e dados que trafegam numa
rede de comunicação, bem como a privacidade e a inviolabilidade destes;

• serviço de atendimento ao consumidor (SAC): serviço criado pelas empresas para atender às reclamações ou tirar dúvidas
dos consumidores (clientes), sobre produtos ou serviços prestados, obedecendo o código de defesa do consumidor.

CAPÍTULO 4 – TECNOLOGIA BANCÁRIA

4.1 Informe o número de agências e postos de atendimento bancário (PABs) do banco localizados no Estado de São Paulo
e o total no Brasil, em 31/12/2001.

• número de agências e PABs – on-line: quando a atualização da informação nos computadores centrais da instituição é
rápida, embora não seja instantânea;

• número de agências e PABs – real time: quando a atualização da informação nos computadores centrais da instituição é
instantânea.

4.2 Indique os serviços e recursos disponibilizados pelo banco, segundo os meios utilizados, em 2001.

Internet: permite ao cliente acessar serviços bancários por meio de um servidor da Internet capaz de atender a inúmeras conexões.
Home banking: conexão do computador do cliente (pessoa física) a uma linha telefônica exclusiva da instituição financeira –
requer a instalação de softwares que ficam residentes na máquina do cliente.
Office banking: mesmo tipo de conexão home banking, destinado, contudo, a pessoa jurídica (empresa).
WAP banking – Wireless Application Protocol (Protocolo de Aplicações sem Fio): é a tecnologia que faz do telefone celular um
terminal pleno de acesso à Internet.

4.3 Qual a disponibilidade dos equipamentos de auto-atendimento do banco, no Estado de São Paulo, em 2001?

• ATM – Automated Teller Machine: equipamento de auto-atendimento que permite ao cliente efetuar, pelo menos, operações
de saque e depósitos;

• cash dispensers: equipamento de auto-atendimento que permite ao cliente, necessariamente, efetuar saques e que,
eventualmente, executa outras funções (exceto depósitos);

• dispensador de cheque: equipamento de auto-atendimento que permite ao cliente, necessariamente, emitir talão de cheques
e que, eventualmente, executa outras funções;

• terminal de consulta: equipamento que fornece saldos, extratos de conta corrente, poupança e informações sobre aplicações;
• terminal de depósito: equipamento que oferece o serviço de depósitos acondicionados em envelopes.

4.4 Qual a disponibilidade das tecnologias de auto-atendimento do banco, no Estado de São Paulo, em 2001?

• cartão magnético de débito: instrumento que permite saque em equipamentos específicos e compra de bens e serviços em pontos
comerciais dotados de equipamentos para este fim, sendo seu valor debitado automaticamente na conta corrente do usuário;

• cartão magnético de crédito e débito: cumpre as funções do cartão de débito, além de permitir a aquisição de bens e
serviços, dentro do limite de crédito pré-definido e com prazo preestabelecido para pagamento total ou parcial;

• atendimento telefônico (via computador): serviço de automação bancária, mediado por equipamento telefônico diretamente
ligado ao computador, que permite ao cliente o recebimento de informações e a realização de transações bancárias (como, por
exemplo, aplicações e resgates);

• atendimento telefônico (via central de atendimento): serviço de atendimento telefônico personalizado que permite ao cliente
o recebimento de informações e a realização de transações bancárias (como, por exemplo, aplicações e resgates);
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• atendimento via fax: serviço de automação bancária, mediado por equipamento de fax, que possibilita ao cliente o recebimento
de informações e o envio de ordens de serviços aos bancos;

• débito automático: sistema que autoriza lançamentos para débito em conta via troca de arquivos magnéticos ou mediante
agendamento automático dos lançamentos.

4.6 Quais as formas de desenvolvimento e/ou aquisição dos seguintes softwares, em 2001?

•  Aquisição de softwares sob encomenda: softwares desenvolvidos conforme as necessidades determinadas pela empresa
contratante.

• Aquisição de softwares pacote: softwares desenvolvidos para atender às necessidades padronizadas com o objetivo de
venda em larga escala.

4.8 Indique se o banco obteve algum tipo de direito de propriedade intelectual, em 2001.

• Patente: é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos
inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Esse registro deve ser
realizado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – Inpi.

• Direito autoral (copyright): instrumento legal para a proteção da produção intelectual, abrange programas de computador,
obras literárias ou cinematográficas, bancos de dados (desde que, em função da seleção ou da disposição de seu conteúdo,
constituam uma obra intelectual), obras de artes plásticas, fotográficas, músicas, etc.

CAPÍTULO 1 – INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS

Atenção: para responder este capítulo considere que Controle é o direito exercido por indivíduo, família, coalizão de indivíduos ou
pessoa(s) jurídica(s) de direito privado ou público que lhe(s) assegure(m), de modo permanente, preponderância nas
decisões e o poder de eleger a maioria dos administradores de uma empresa. Desta maneira, uma empresa pode ter um
ou mais controladores.

1.1 Qual a origem do capital controlador da empresa em 31/12/2001?

1 Privada nacional
2 Estrangeira
3 Nacional e estrangeira
4 Pública EP002

1.2 No período de 1995 a 2001, houve alteração da origem do capital controlador da empresa?

1 SIM
2 NÃO EP006 → Se NÃO (cód. 2), passe para a questão 1.3.

1.2.1 Qual a origem anterior do capital controlador da empresa?

1 Privada nacional
2 Estrangeira
3 Nacional e estrangeira
4 Pública EP008

1.3 Qual a situação da empresa em relação à filiação a grupo em 31/12/2001?

1 Empresa independente – controlada por pessoa(s) física(s) que não controla(m) outra(s) empresa(s)
2 Empresa controlada por pessoa(s) física(s) que controla(m) outra(s) empresa(s)
3 Empresa pertencente a grupo de empresas controladas por pessoa(s) jurídica(s) – exclusive controlador principal
4 Empresa controladora principal de grupo de empresas

EP009

1.4 Informe o ano de constituição da empresa.
EP010 → Se o ano indicado for anterior a 1995,

passe para a questão 1.5.

1.4.1 Qual o processo de constituição da empresa?

1 Por fusão – com mudança de controle
2 Por fusão – sem mudança de controle
3 Numa cisão – com mudança de controle
4 Numa cisão – sem mudança de controle
7 Outro processo de constituição EP011

Caso tenha respondido 7 (outro processo de constituição), especifique-o: (EP012) ___________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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1.5 A empresa foi adquirida (mudou de controle), entre 1995 e 2001, tendo sido mantida sua identidade jurídica (CNPJ)?

1 SIM
2 NÃO EP015

1.6 A empresa incorporou ou adquiriu outras empresas e/ou participação em outras empresas (financeiras e/ou não
financeiras), entre 1995 e 2001?

1 SIM
2 NÃO EP018

1.7 A empresa tinha participação em joint venture com empresas não financeiras, em 31/12/2001?

1 SIM
2 NÃO EP019

1.8 Quais instituições relacionadas a seguir faziam parte do conglomerado ao qual o banco estava ligado em 31/12/2001?

1 SIM
2 NÃO

Banco de investimento EP020

Sociedade de crédito, financiamento e investimento

(Financeira) EP021

Sociedade de crédito imobiliário EP022

Sociedade corretora de títulos (SCTVM) EP023

Sociedade distribuidora de títulos (SDTVM) EP024

Sociedade de arrendamento mercantil (leasing) EP025

Seguradora EP026

Entidade aberta de previdência privada EP027

Sociedade de capitalização EP028

1.9 Informe o número de empresas não financeiras, controladas pelo banco ou por sua holding ou por empresas pertencentes
ao conglomerado do qual o banco fazia parte em 31/12/2001, classificando-as segundo as localizações geográficas a
seguir:

Empresas no Brasil EP029

Empresas no Mercosul (Argentina,

Paraguai, Uruguai, exclusive Brasil) EP030

Empresas em outros países

da América do Sul EP031

Empresas em outros países EP032

Total EP033

1.10 Informe o número de empresas não financeiras, localizadas no Brasil, controladas pelo banco ou por sua holding ou por
empresas pertencentes ao conglomerado do qual o banco fazia parte em 31/12/2001, classificando-as segundo os setores
de atividades a seguir:

Agricultura (inclusive pecuária, silvicultura e

exploração florestal) EP034

Indústria EP035

Comércio EP036

Serviços EP037

Total EP038
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CAPÍTULO 2 – INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS

Atenção: informações relativas ao balanço patrimonial.

2.1 Informe do balanço patrimonial (valores em mil reais).

2000 2001

Ativo Total EY156 EY115

Ativo Circulante EY157 EY116

Disponibilidades/Disponível EY158 EY117

Aplicações interfinanceiras de liquidez EY099 EY118

Títulos e valores mobiliários EY100 EY119

Operações de crédito/arrendamento

mercantil (leasing) EY101 EY120

Realizável a longo prazo EY102 EY121

Ativo permanente EY103 EY122

Passivo Total EY104 EY123

Passivo Circulante EY106 EY125

Depósitos totais EY107 EY126

Depósito a prazo EY108 EY127

Depósito à vista EY109 EY128

Depósito de poupança EY110 EY129

Depósitos interfinanceiros EY111 EY130

Captações no mercado aberto EY112 EY131

Exigível a longo prazo EY113 EY132

Patrimônio líquido EY114 EY133

2.2 Informe valores específicos para o Estado de São Paulo (valores em mil reais).

2000 2001

Depósitos totais EY134 EY136

Operações de crédito EY135 EY137

2.3 Informe das contas de resultado em 2000 e 2001 (valores em mil reais).

2000 2001

Receita da intermediação financeira EY140 EY149

Despesa da intermediação financeira EY141 EY150

Resultado bruto da intermediação financeira EY142 EY151

Outras receitas/despesas operacionais EY143 EY152

Resultado operacional EY144 EY153

Resultado não operacional EY145 EY154

Resultado líquido EY146 EY155
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2.4 Informe gastos com pessoal ocupado da empresa em 2001 (valores em mil reais).

Salários e outras remunerações

(registrar salário bruto, incluindo 13o salário, férias, horas extras,

participação nos lucros, honorários da diretoria, etc.

Não incluir pagamento a autônomos) EY025

Retiradas e pró-labores dos proprietários e sócios EY026

Encargos sociais, trabalhistas

(parte do empregador) e benefícios EY027

Total (EY025+EY026+EY027) EY028

2.5 Informe o número, em 31/12/2001, de:
Estado de São Paulo Total Brasil

Correntistas pessoa física EM007 EM011

Correntistas pessoa jurídica EM008 EM012

Total de correntistas EM009 EM013

Contas de poupança EM010 EM014

2.6 A empresa atuou em operações de emissão de títulos de terceiros (ações e/ou títulos de dívida), no Brasil e/ou no
exterior, em 2000 e/ou 2001?

1 SIM
2 NÃO EM058 → Se NÃO (cód. 2), passe para a questão 2.7.

2.6.1 Informe o número de operações de emissão de títulos de terceiros, no Brasil e/ou no exterior, nas quais a empresa
participou em 2000 e/ou 2001.

2000 2001

EM059 EM060

2.7 A empresa atuou em operações de assessoramento a fusões, cisões e/ou aquisições de empresas em 2000 e/ou 2001?

1 SIM
2 NÃO EM061 → Se NÃO (cód. 2), passe para a questão 2.8.

2.7.1 Informe o número de operações de assessoramento a fusões, cisões e/ou aquisições de empresas nas quais a empresa
participou em 2000 e/ou 2001.

2000 2001

EM062 EM063

2.8 A empresa atuou em operações de assessoramento a reestruturação de empresas (engenharia financeira) que não
implicaram reestruturação patrimonial (fusões, cisões e/ou aquisições) em 2000 e/ou 2001?

1 SIM
2 NÃO EM064 → Se NÃO (cód. 2), passe para o capítulo 3.

2.8.1 Informe o número de operações de assessoramento a reestruturação de empresas que não implicaram reestruturação
patrimonial nas quais a empresa participou, em 2000 e/ou 2001.

2000 2001

EM065 EM066
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CAPÍTULO 3 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

3.1 Informe o número de equipamentos utilizados (próprios, alugados e leasing) na empresa, no Estado de São Paulo e o
total no Brasil, em 31/12/2001.

Estado de São Paulo Total Brasil

Computadores de grande porte (supercomputadores e mainframes) EN002 EN010

Computadores de médio porte (minis e superminis) EN003 EN011

Terminais sem processadores (“terminais burros”) EN004 EN013

Microcomputadores PC (incluir portáteis)

Pentium III e similares EN005 EN014

Pentium II e similares EN006 EN015

Pentium, 586, 486, 386 e abaixo EN007 EN016

Outros (Macintosh, etc. – não incluir periféricos) EN008 EN017

Total EN009 EN018

3.2 Quais tipos de sistema informatizado de troca ou consulta eletrônica de dados eram utilizados na empresa, em 2001?

Atenção: sistema informatizado de troca ou consulta eletrônica de dados refere-se a qualquer tipo de transmissão de
dados, som, texto ou imagem via computador ou terminais, como, por exemplo, redes locais, Internet, home banking,
EDI, etc.

1 SIM
2 NÃO

Rede local EN023

Rede de longa distância

Das agências com a administração central

(sede, central de compras, etc.) EN026

Clientes EN029

Governo EN031

Bolsas de valores (nacionais) EN035

Bolsas de valores (internacionais) EN036

Matriz (no exterior) EN037

Outras instituições financeiras

(seguradoras, bancos, previdência privada, etc.) EN038

Outros (inclusive outros tipos de parceiros e colaboradores) EN078

3.3 Qual a largura de banda de maior capacidade utilizada pela empresa, em 2001?

Atenção: conexão com telefone convencional e modem padrão corresponde ao uso de linhas telefônicas por meio de
discagem manual ou automática do número do provedor de acesso.

Por conexão dedicada compreenda-se o uso de uma linha de comunicação dedicada exclusiva, sem a necessidade
de discagem do número do provedor de acesso.

1 Conexão com telefone convencional e modem padrão até 56 kbps
2 Conexão dedicada 64 kbps
3 Conexão dedicada 128 kbps
4 Conexão dedicada acima de 128 kbps até 2 Mbps
5 Conexão dedicada acima de 2 Mbps

EN040

3.4 A empresa possuía página na Internet, em 2001?

1 SIM
2 NÃO EN055   → Se NÃO (cód. 2), passe para o capítulo 4.
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3.4.1 Quais os serviços e recursos disponíveis na página da empresa na Internet, em 2001?

1 SIM
2 NÃO

Informações institucionais sobre a empresa
(balanço anual, histórico, etc.) EN056

Certificado eletrônico de segurança EN059

Oportunidades de emprego na empresa (banco de currículos) EN063

Serviço de atendimento ao consumidor (SAC) EN066

Outros EN074

CAPÍTULO 4 – TECNOLOGIA BANCÁRIA

4.1 Informe o número de agências e postos de atendimento bancário (PABs) do banco localizados no Estado de São Paulo
e total no Brasil, em 31/12/2001.

Estado de São Paulo Total Brasil

Número de agências e PABs – on-line ET001 ET005

Número de agências e PABs – real time ET002 ET006

Número de agências e PABs – Total ET003 ET007

Número de PABs (não incluir agências) – Total ET004 ET008

4.2 Indique os serviços e recursos disponibilizados pelo banco, segundo os meios utilizados, em 2001.

1 SIM
2 NÃO

Serviços e recursos disponibilizados Internet
Home/Office

Telefone
Wap

banking banking

Consulta de saldo/extrato ET009 ET015 ET021 ET027

Pagamento de contas/cartão de crédito ET010 ET016 ET022 ET028

Transferência de dinheiro ET011 ET017 ET023 ET029

Informações sobre os produtos/serviços

oferecidos e sobre o mercado financeiro ET012 ET018 ET024 ET030

Investimentos financeiros (fundo de ações,

fundo de investimento, compra de ações, etc.) ET013 ET019 ET025 ET031

Aquisição de produtos financeiros

(seguro, previdência privada, etc.) ET014 ET020 ET026 ET032

4.3 Qual a disponibilidade dos equipamentos de auto-atendimento do banco, no Estado de São Paulo, em 2001?

1 Disponível para todos os clientes do banco
2 Disponível para segmentos específicos da clientela do banco
3 Não disponível

ATM (rede própria) ET033

ATM (rede partilhada) ET034

Cash dispensers ET035

Dispensadores de cheque ET036

Terminais de consulta (extrato/saldo) ET037

Terminais de depósito ET038
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4.4 Qual a disponibilidade das tecnologias de auto-atendimento do banco, no Estado de São Paulo, em 2001?

1 Disponível para todos os clientes do banco
2 Disponível para segmentos específicos da clientela do banco
3 Não disponível

Cartão magnético de débito ET039

Cartão magnético de crédito e débito ET040

Atendimento telefônico (via computador) ET041

Atendimento telefônico (via central de atendimento) ET042

Atendimento via fax ET043

Home banking (não incluir Internet banking) ET044

Office banking (não incluir Internet banking) ET045

Internet banking (não incluir Home/Office banking) ET046

Débito automático ET047

Pagamento automático de fornecedores ET048

EDI (troca eletrônica de dados) ET049

E-Cards (cartão de crédito virtual) ET050

Serviços bancários via TV por assinatura ET082

4.5 Informe o número de equipamentos de auto-atendimento disponíveis para os clientes das agências do banco no Estado
de São Paulo e o total no Brasil, em 31/12/2001.

Tipos de Equipamento Estado de São Paulo Total Brasil

ATM (saque/depósito) rede própria ET051 ET056

Cash dispensers ET052 ET057

Dispensadores de cheque ET053 ET058

Terminais de consulta (extrato/saldo) ET054 ET059

Terminais de depósito ET055 ET060

4.6 Quais as formas de desenvolvimento e/ou aquisição dos seguintes softwares, em 2001?

1 SIM
2 NÃO

Desenvolvido Aquisição de Aquisição
Tipos de softwares pelo próprio softwares sob de softwares

banco encomenda pacote

Softwares de automação bancária ET061 ET065 ET069

Softwares voltados para aplicações de Internet ET062 ET066 ET070

Softwares de segurança para troca de

informações eletrônicas ET063 ET067 ET071

Outros tipos de softwares ET064 ET068 ET072

4.7 Indique se o banco realizou algum tipo de investimento em informática e/ou telecomunicações, em 2001.

1 SIM
2 NÃO

Equipamentos de informática ET073

Equipamentos e linhas de comunicações ET074
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4.8 Indique se o banco obteve algum tipo de direito de propriedade intelectual, em 2001.

1 SIM
2 NÃO

Patente ET075

Direito autoral (copyright) ET076

Outros (marcas, etc.) ET077

4.9 Indique se o banco realizou algum tipo de averbação e/ou registro de contrato no Inpi (Instituto Nacional de Propriedade
Industrial), em 2001.

1 SIM

2 NÃO

Exploração de patente ET078

Fornecimento de tecnologia ET079

Prestação de serviços de assistência técnica e científica ET080

Outros ET081
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RESPONSÁVEL POR ESTE BLOCO:

Nome __________________________________________________________________________________________________________________

Cargo ou função _________________________________________________________________________________________________________

Observações
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