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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

CONCEITOS

CAPÍTULO 4 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

4.1.1 Informe o número de equipamentos utilizados (próprios, alugados e leasing) na empresa, em 31/12/2001.

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

• 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
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.

4.1.3 A empresa possuía algum sistema informatizado de troca ou consulta eletrônica de dados, 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.

4.1.3.1Quais tipos de sistema informatizado de troca ou consulta eletrônica de dados eram utilizados na empresa, em 2001?

• 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.

4.1.3.2 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.

4.1.3.6 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 inviolabilidade;

• 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 5 – COMÉRCIO ELETRÔNICO

5.1.1 Quais meios foram utilizados pela empresa para realizar comércio eletrônico, em 2001?

• EDI: ver definição no capítulo 4, questão 4.1.3.
• WEB-EDI: sistema de troca e transmissão de dados pela Internet, entre duas ou mais empresas, que permite a troca de

documentos eletrônicos padronizados através de computador (protocolos de compra, resposta de pedido de compra, catálogo
de produtos, lista de preços, cotação e aviso de recebimento, pagamento, etc.) para efetivar transações comerciais e
administrativas entre parceiros comerciais, independentemente do porte da empresa.

• Outros sistemas on-line:
Exemplos
- terminal de cartão de crédito on-line: equipamento eletrônico que interliga empresa e instituição financeira, por meio do

qual efetuam-se transações comerciais, em que os valores das compras são debitados automaticamente na fatura do cartão
de crédito do comprador e posteriormente creditados na conta do vendedor por meio eletrônico;

- cheque eletrônico: equipamento eletrônico que interliga empresa e instituição bancária, por meio do qual efetuam-se
transações comerciais em que os valores das compras realizadas são debitados automaticamente na conta bancária do
comprador e creditados na conta do vendedor por meio eletrônico;
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- Extranet: extensão segura da Intranet, disponibilizando o acesso a usuários externos de partes da Intranet de uma organização.

5.1.3.1Distribua percentualmente o valor total das vendas realizadas pela empresa, segundo a forma de comercialização e tipo
de cliente, em 2001.

• Vendas sem utilização de redes eletrônicas: informe o percentual das vendas que foram realizadas por meio convencional
(telefone fixo, fax, etc.), cuja forma de pagamento tenha ocorrido por boleto bancário, ordem de pagamento, dinheiro, cheque
ou cartão de crédito manual.

• Vendas com utilização de redes eletrônicas: informe o percentual das vendas que foram realizadas por meio eletrônico
(Internet, cartão de crédito on-line, cheque eletrônico, EDI, WEB-EDI):
- para empresas: vendas para empresas privadas, estatais ou mistas – ver definições no capítulo 1, questão 1.5 (Entidades

Empresariais);
- para governo: vendas para órgãos da Administração Pública dos Poderes da União (governo federal), dos Estados e dos

municípios. Ex.: secretarias, autarquias, fundações públicas, bolsões eletrônicos da Secretaria da Fazenda, setor de compras
das prefeituras – ver definições no capítulo 1, questão 1.5 (Administração Pública).

Atenção: caso o pagamento das vendas por Internet tenha sido realizado através de boleto bancário, dinheiro, cheque,
considere-as vendas com utilização de redes eletrônicas.

5.2 Quais foram os motivos que levaram a empresa a não utilizar o comércio eletrônico, em 2001?

• Tipo de produtos e serviços da empresa não permitem transações pela Internet: produtos cujas características (embalagem,
distribuição) não são adequadas à venda personalizada. Ex.: máquinas e equipamentos industriais (fresadoras, tornos,
empilhadeiras), equipamentos médicos, realização de exames laboratoriais, automóveis, imóveis, remédios, etc.

• Problemas logísticos: dificuldades de operacionalização da entrega do produto no prazo e demais condições determinadas
pelo cliente.

• Problemas com segurança ou fraude: possibilidade de ocorrência de cópias de informações sigilosas que causem prejuízos
aos agentes da transação.

• Incerteza sobre as leis nacionais e internacionais sobre o comércio eletrônico: ausência de legislação específica e
universal, que consiga prever grande parte das situações que envolvem o comércio eletrônico, garantindo os direitos e deveres
das partes contratantes.

CAPÍTULO 6 – INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Inovação tecnológica: consideram-se inovações na indústria da construção a utilização de novos materiais e/ou a introdução
de novos processos produtivos, que incorporem à empresa conhecimento tecnológico novo. Por exemplo, a utilização de formas
deslizantes (que não é um produto novo no mercado), ao serem utilizadas pela primeira vez por uma empresa, constituem-se em
uma inovação tecnológica para ela, pois implica em novos métodos de trabalho, maior capacitação da mão-de-obra e utilização
de novos materiais.
Um novo material empregado na construção só será considerado inovação tecnológica se implicar em utilização de novos
equipamentos e exigir novas habilidades dos trabalhadores.

Exemplos de novos materiais: novos tipos de revestimento (reboco com impermeabilizante e pigmento já incorporados na
argamassa, sem necessidade de emboço, massa e pintura); novos materiais para alvenaria (blocos autoportantes; blocos de
isopor; painéis pré-moldados; etc.); novos materiais para cobertura (telhas de metal, tipo “sanduíche”; telhas plásticas, coloridas;
etc.), novos materiais para instalação elétrica, hidráulica, de telefone, de informática, de ar condicionado e outros.

Exemplos de novos processos: injeção telescópica de concreto; utilização de formas deslizantes, de madeira ou metal; utilização
de guindastes telescópicos (gruas); utilização de equipamentos automatizados de escavação e impermeabilização de fundações;
utilização de novos equipamentos para escavação de túneis (shields e mini-shields); utilização de equipamentos automatizados
para preparo e aplicação de asfalto e pintura de faixas; utilização de instrumentos ópticos a laser para levantamento topográfico.

CAPÍTULO 7 – MÉTODOS GERENCIAIS E CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

Métodos gerenciais

7.1 Quais instrumentos gerenciais foram utilizados pela empresa, em 2001?

Banco de dados informatizado: constituído por meio de softwares específicos (DBase, Oracle, Access, etc., ou aplicativos
especificamente desenvolvidos para este fim).

7.2 Quais estratégias de gestão foram adotadas pela empresa entre 1999 e 2001?

Crescimento da importação de insumos e componentes: aumento da participação (valor) de insumos/matérias-primas e
componentes importados, utilizados no processo produtivo.
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7.3 Indique os certificados que a empresa possuía, em 2001.

• Série ISO 9000: compreende documentos comprobatórios da adequação da empresa e seus processos às normas definidas
pela International Organization for Standardization. No Brasil, essas normas são nacionalizadas pela ABNT (Associação Brasileira
de Normas Técnicas). A série ISO 9000 trata de padrões de qualidade de produtos, processos e serviços.

• Série ISO 14000: conjunto de normas técnicas, editadas pela ISO (International Organization for Standardization), referentes a
métodos e análises, que possibilitam certificar que, determinado produto, desde sua elaboração até seu descarte, utilizou um
processo gerencial e técnico, visando a eliminação ou redução ao mínimo, dos danos ambientais, de acordo com a legislação
ambiental, o que possibilita a obtenção do Selo Verde.

• Gestão da saúde e segurança ocupacional (BS 8800, OHSAS 18000, SA 8000): são certificados que atestam a adequação
das empresas às normas internacionais de segurança e saúde no local de trabalho. No Brasil, entre os organismos certificadores
têm-se: BVQI, Fundação Carlos Alberto Vanzolini, DNV, etc.

• Outros: ISO TS 16949, QS 9000, AVQS ’94, VDA 6.1 (certificados de sistema de qualidade do setor automotivo); CE Mark e
EMAS (respectivamente, certificados de qualidade de produtos e sistema de gestão ambiental, em conformidade com as
normas estabelecidas pela Comunidade Econômica Européia), SQ F-2000 e HA CCP (certificados de qualidade de produtos
alimentícios), etc. No Brasil, esses certificados podem ser emitidos pelos seguintes organismos: BSI, BVQI, TUV do Brasil,
SGS entre outros.

7.4 Indique os materiais em que a empresa realizava, usualmente, testes de qualidade, em 2001.

Testes de qualidade: ensaios aplicados a materiais e componentes com o intuito de verificar a adequação destes a padrões
predefinidos. Os testes de qualidade podem ser efetuados por laboratórios especializados ou mesmo pela própria empresa e,
geralmente, são aplicados a amostras de lotes adquiridos. Não devem ser consideradas as garantias de qualidade dadas apenas
pelo fabricante.

Contratação de terceiros

Considerar atividade realizada por terceiros aquela prestada por pessoa física ou por outra empresa, mesmo quando NÃO tenha
sido formalizada por contrato de prestação de serviços, dentro ou fora da empresa e independentemente de sua freqüência ter
sido eventual ou contínua em 2001.

Atenção: entende-se por empresa a entidade identificada pela raiz do CNPJ. Assim, no caso de prestação de serviço entre
empresas do mesmo grupo (com diferentes CNPJs), considerar atividade realizada por terceiros.

7.5 Classifique as atividades realizadas pela empresa em 2001, segundo as contratações de terceiros.

1.Atividade contratada de terceiros integralmente: quando a execução da atividade foi totalmente realizada por terceiros.
2.Atividade contratada de terceiros parcialmente: quando a execução da atividade foi em parte realizada pela empresa e em

parte realizada por terceiros.
3.Atividade realizada pela empresa integralmente: quando a execução da atividade foi totalmente realizada pela empresa, sem

contratação de terceiros.
• Serviços de ambulatório: considerar atividade contratada de terceiros integralmente, quando na empresa havia um ambulatório

com médico(s) ou enfermeiro(s) contratado(s) de terceiros, sem nenhum funcionário do quadro de pessoal da empresa fazendo
parte desse ambulatório, mesmo que funcionasse nas dependências da empresa.

• Serviços de limpeza: considerar atividade realizada pela empresa integralmente, quando a excecução dessa atividade tenha
sido realizada somente por pessoal que fazia parte do quadro de funcionários da empresa (mesmo que não fosse sua função).

• Serviços de manutenção predial: atividade que envolveu tarefas como pequenos reparos e consertos.
• Processamento de dados: digitação e tratamento de informações em forma codificada por meio de computadores.
• Gerenciamento de sites: atividade de administração e monitoramento do site da empresa na Internet.
• Soluções Internet: atividade que envolve os serviços relativos às tecnologias da Internet, abrangendo desde o acesso à rede

mundial, o desenvolvimento de Websites, Intranet e Extranet, até a implementação de servidores, sistemas de segurança e
outros.

• Gerenciamento de rede de informática: atividade que consiste em ministrar, monitorar e controlar uma rede de comunicação
de dados que interliga computadores.

• Desenvolvimento e gerenciamento de projetos de engenharia: projetos destinados à definição dos processos, às
especificações técnicas e às características de funcionamento necessários para a fabricação de novos produtos e a concepção
de novos processos. Não inclui o desenvolvimento de produto. Ex.: engenharia de ferramental e integração de sistemas
necessários para a fabricação.

• Ensaios de materiais e de produtos (análise de qualidade): atividades destinadas à experimentação dentro das definições
técnicas para avaliação dos materiais utilizados na elaboração do produto, bem como à atividade de análise da qualidade do
produto final.

• Assistência técnica e pós-venda: todo contato feito com o cliente via telefone, Internet, etc., após a efetivação das vendas,
para orientar, esclarecer, instruir, auxiliar, prestar assistência técnica ou pesquisar informações sobre sua satisfação na prestação
do serviço ou na utilização do produto, inclusive o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

• Comunicação empresarial: atividades de comunicação direcionadas à sociedade, formadores de opinião, acionistas,
colaboradores (empregados, fornecedores e parceiros), entre outros públicos com impacto nos negócios.

• Assessoria em gestão empresarial: estes serviços podem estar associados a diversas áreas da empresa (administrativa,
financeira, de recursos humanos, marketing, etc.), podendo compreender quaisquer das seguintes atividades:
- planejamento, organização, reengenharia, controle, gestão;
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- finanças (concepção de sistemas de contabilidade, de estudos de contabilidade dos custos e de controle de orçamentos);
- negociação entre a empresa e seus trabalhadores;
- relações públicas e comunicação, interna e externa.

• Serviços de controle e gestão de contratos terceirizados: estratégia que consiste em delegar a terceiros o gerenciamento
das atividades terceirizadas pela empresa.

CAPÍTULO 8 – ATUAÇÃO NO MERCADO

8.1 Quais as fontes de recursos utilizadas para obras e serviços, em 2001?

• Próprios: recursos adiantados pela própria empresa construtora (autofinanciamento).
• Do contratante: abrange a situação em que a construtora é remunerada por uma taxa e o custeio da obra é do(s) proprietário(s)

dela. Inclui também o sistema de contratação, que inclui o fornecimento de material.
• De créditos bancários de curto/médio prazo: financiamentos obtidos junto a instituições bancárias e repasse de recursos de

bancos de desenvolvimento, agências especiais de fomento, internas e externas, desde que sejam por prazo de até 3 anos.
• De créditos bancários de longo prazo: financiamentos obtidos junto a instituições bancárias e repasse de recursos de

bancos de desenvolvimento, agências especiais de fomento, internas e externas, desde que sejam por prazo maior que 3
anos.

• De investidores institucionais: têm, em geral, perfil de longo prazo e são obtidos junto à administração de instituições como,
fundos de pensão, seguradoras ou fundos de investimento. Os investidores podem ser nacionais ou estrangeiros.

• De emissão de títulos: operações nas quais a empresa capta recursos no mercado através da emissão de títulos de dívida
direta negociáveis (bônus, debêntures, etc.). Inclui operações de securitização de recebíveis, isto é, operações de transformação
de um contrato em títulos negociáveis, lastreados na receita futura oriunda desse contrato.

8.2 A empresa mantinha contratos de longo prazo (mais de um ano de duração) com fornecedores, em 2001?

Contratos de longo prazo: firmados entre empresas com o intuito de manter relações comerciais de, ao menos, um ano de
duração. Estes contratos geralmente têm a função de diminuir o número de fornecedores e aumentar a integração de redes
produtivas.

8.3 Distribua percentualmente o valor das compras de matérias-primas, segundo o tipo de fornecedor, em 2001.

Informe a participação percentual aproximada de cada tipo de fornecedor em relação ao total de compras do ano de referência
(2001). Considere compras por importação direta apenas aquelas feitas diretamente, independentemente do uso de serviços
terceirizados de trading. Não considere como importação a compra de componentes importados em empresas comerciais no
Brasil.

8.4 Distribua percentualmente o valor total das vendas, segundo o tipo de atividade realizada em 2001.

Atenção: caso informe atuação em mais de um tipo de atividade ligada à construção, pelo menos um, individualmente, deve
ser maior que os outros.

• Construção de edificações: esta classe compreende as atividades de construção de edificações residenciais, industriais,
comerciais e de serviços. Inclui também a atividade de incorporação de imóveis construídos pela própria empresa.

• Construção pesada: esta classe compreende as atividades de construção de obras de infra-estrutura (rodovias, ferrovias,
dutos, pavimentação, sinalização de vias, redes de esgoto, etc.).

• Montagens industriais: esta classe compreende as atividades de montagem e instalação de máquinas e equipamentos para
a indústria de transformação e de exploração de recursos minerais.

• Serviços de engenharia/arquitetura/administração de obras: esta classe compreende os serviços de elaboração e
detalhamento de projetos de engenharia civil e arquitetura, e ainda a gestão de obras e serviços da construção, prestados a
terceiros.

• Incorporação de imóveis: esta classe compreende as atividades de intermediação na compra e venda, aluguel e valorização
de imóveis e terrenos, prestadas a terceiros. Não inclui a incorporação de imóveis próprios realizada por empresa construtora,
que deve ser considerada como atividade de construção.

• Obras de instalação, acabamento e serviços auxiliares: esta classe compreende as atividades de serviços de instalações
elétricas, hidráulicas, de sistemas de ar condicionado, de ventilação, etc. e ainda as parcelas de obras (alvenaria, pintura, etc.),
prestadas a terceiros.

• Outras atividades de construção: esta classe compreende as atividades de demolição e preparação de terrenos, o aluguel
de equipamentos com operários e ainda outras não citadas anteriormente, quando prestadas a terceiros.

8.7.1.1 Informe as ocupações que serão mais demandadas pela empresa, em função dos investimentos previstos para o período
2002 a 2004.

As ocupações em que haverá aumento do número de empregados devem ser escritas no campo apropriado. Devem ser utilizadas
as listas de CBO para consulta. Caso a ocupação não conste da lista, deve-se indicar o nome da ocupação e descrevê-la, de
forma detalhada, para possibilitar sua codificação. Essa questão, assim como as demais que solicitam especificações de ocupação,
NÃO admite a resposta genérica “todas”. No caso de haver mais ocupações a citar  que o número de campos previsto, escolher
aquelas mais relevantes em relação à questão.
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CAPÍTULO 9 – INFORMAÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO

9.1 A empresa possuía escritórios administrativos, além da sede, em 2001?

Escritórios administrativos: são unidades da empresa, montadas com a finalidade de representar a sede em regiões distantes
dela e onde a intensidade da atuação da empresa justifica a manutenção de estrutura de apoio e administração.
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CAPÍTULO 4 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

4.1 A empresa utilizava computadores em 2001?

1 SIM
2 NÃO EN001  → Se NÃO (cod. 2), passe para o capítulo 5.

4.1.1 Informe o número de equipamentos utilizados (próprios, alugados e leasing) na empresa, em 31/12/2001.

Computadores de grande e médio portes

(supercomputadores, mainframes, minis e superminis) EN012

Terminais sem processadores  (“terminais burros”) EN013

Microcomputadores PC (incluir portáteis)

Pentium III e similares EN014

Pentium II e similares EN015

Pentium, 586, 486, 386 e abaixo EN016

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

Total EN018

4.1.2 Em quais operações era utilizado, por pessoal próprio, algum processo informatizado, em 2001?

Atenção: considerar processo informatizado as operações que se utilizam de softwares específicos para gerenciamento
automático das informações, bem como o uso de aplicativos como Access, Excel, Word, etc., para tarefas de
construção de planilhas de custos, controle de mercadorias, redação de relatórios, cartas, etc.

1 SIM
2 NÃO

Desenvolvimento de projetos e confecção de plantas EN079

Planejamento e gerenciamento de obras (cronogramas

físicos/financeiros, etc.) EN080

Controle de estoques EN081

4.1.3 A empresa possuía algum sistema informatizado de troca ou consulta eletrônica de dados, 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 EN022  → Se NÃO (cód. 2), passe para o capítulo 5.

4.1.3.1Quais tipos de sistema informatizado de troca ou consulta eletrônica de dados eram utilizados na empresa, em 2001?

1 SIM
2 NÃO

Rede local EN023

Rede de longa distância

Das obras com a administração central (sede,

central de compras, almoxarifado, etc.) EN026

Fornecedores EN028

Clientes EN029

Bancos EN030

Governo EN031

Organizações de proteção ao crédito EN033

Outros (inclusive outros tipos de parceiros

e colaboradores) EN070
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4.1.3.2Qual 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 compreende-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

4.1.3.3A empresa possuía acesso à Internet em 2001?

1 SIM
2 NÃO EN041 → Se NÃO (cód. 2), passe para o capítulo 5.

4.1.3.4Para quais propósitos a Internet era utilizada pela empresa, em 2001?

1 SIM
2 NÃO

Transações com fornecedores EN042

Transações com clientes EN043

Compras de bens e serviços do exterior (importação) EN045

Transações financeiras EN046

Comunicações via e-mail EN047

Treinamento (acesso interativo/materiais

on-line – apostilas, testes, gabaritos, etc.) EN048

Marketing da empresa EN049

Consulta a centros de pesquisa e/ou

agências de fomento e inovação EN050

Consulta de informações especializadas para

pesquisa e desenvolvimento (papers,

periódicos nacionais e internacionais, etc.) EN051

Pesquisa de mercado (preços, promoções,

oportunidades de negócios, etc.) EN052

Consulta à base de informações do governo

(federal, estadual ou municipal) EN053

Consulta a outras informações EN054

Outros EN021

4.1.3.5A empresa possuía página na Internet, em 2001?

1 SIM
2 NÃO EN055  → Se NÃO (cód. 2), passe para o capítulo 5.

4.1.3.6Quais 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

Informações sobre produtos e serviços oferecidos EN058

Certificado eletrônico de segurança EN059

Assistência técnica e acompanhamento pós-vendas EN060

Área reservada para fornecedores/clientes/parceiros (Extranet) EN062

Oportunidades de emprego na empresa (banco de currículos) EN063

Versão da página em outro idioma EN065

Serviço de atendimento ao consumidor (SAC) EN066

Outros EN075
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CAPÍTULO 5 – COMÉRCIO ELETRÔNICO

Atenção: comércio eletrônico refere-se às transações de compra e/ou venda de produtos e serviços entre empresas ou entre
empresas e indivíduos, utilizando redes e terminais eletrônicos de transmissão de dados, voz, texto e/ou imagens, tais
como terminais de cartão de crédito on-line, cheque eletrônico, Internet, EDI, WEB-EDI, Extranet, telefones celulares com
acesso à Internet (WAP), ou outros sistemas on-line.
Somente inclua vendas por telefone ou fax, cujo pagamento tenha sido por meio eletrônico.
Na Internet, considere as transações com ou sem pagamento on-line.

5.1 A empresa realizou comércio eletrônico, em 2001?

1 SIM
2 NÃO

EC001  → Se NÃO (cód. 2), passe para a questão 5.2.

5.1.1 Quais meios foram utilizados pela empresa para realizar comércio eletrônico, em 2001?

1 SIM
2 NÃO

Internet EC004

EDI EC005

WEB-EDI EC006

Outros sistemas on-line EC038

5.1.2 Quais foram os motivos que levaram a empresa a realizar comércio eletrônico, em 2001?

1 SIM
2 NÃO

Exigência dos clientes EC008

Expansão geográfica das vendas EC009

Evitar perda de mercado EC010

Exigência dos fornecedores EC011

Redução de custos EC012

Outros EC039

5.1.3 A empresa realizou vendas por meio de comércio eletrônico, em 2001?

1 SIM
2 NÃO

EC013  → Se NÃO (cód. 2), passe para questão 5.1.4.

5.1.3.1Distribua percentualmente o valor total das vendas realizadas pela empresa, segundo a forma de comercialização e tipo
de cliente, em 2001.

Atenção: não incluir, nas transações com o governo, o pagamento de impostos e taxas de qualquer natureza.

Vendas sem utilização de redes eletrônicas EC014 %

Vendas com utilização de redes eletrônicas

Para empresas (privadas, mistas ou estatais) EC015 %

Para governo (administração pública, fundações ou autarquias)EC016 %

Para pessoas físicas EC017 %

Total das vendas 100%

5.1.4 A empresa realizou compras por meio de comércio eletrônico, em 2001?

1 SIM
2 NÃO

EC022  → Se NÃO (cód. 2), passe para o capítulo 6.
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5.1.4.1Distribua percentualmente o valor total das compras realizadas pela empresa, segundo as formas de comercialização,
em 2001.

Compras sem utilização de redes eletrônicas EC023 %

Compras com utilização de redes eletrônicas EC024 %

Total 100%

Questão somente para não-usuários de comércio eletrônico, em 2001.

5.2 Quais foram os motivos que levaram a empresa a não utilizar o comércio eletrônico, em 2001?

1 SIM
2 NÃO

Não possui informações sobre o assunto EC025

Tipos de produtos e serviços da empresa não

permitem transações pela Internet EC026

Baixo número de clientes com acesso à Internet EC027

Problemas logísticos EC028

Incerteza sobre os benefícios do uso da tecnologia EC029

Custo de manutenção e desenvolvimento EC030

Problemas com segurança ou fraude EC031

Investimentos já realizados em outras tecnologias EC032

Internet é muito lenta EC033

Fornecedores ainda não utilizam Internet EC034

Falta de habilidade dos funcionários para o uso da tecnologia EC035

Preferência por formas tradicionais de contato (face a face) EC036

Incerteza sobre as leis nacionais e internacionais

sobre o comércio eletrônico EC037

Outros EC040

CAPÍTULO 6 – INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

6.1 A empresa introduziu no mercado algum serviço, produto e/ou processo tecnologicamente novo ou significativamente
aperfeiçoado, entre 1999 e 2001?

Atenção: inovação tecnológica corresponde à introdução, no mercado, de um serviço ou produto novo ou significativamente
aperfeiçoado para a empresa, ou à implementação de um processo novo ou significativamente aperfeiçoado dentro
da empresa. A inovação baseia-se em resultados do esforço de desenvolvimento de novas tecnologias ou novas
combinações de tecnologias já existentes. A inovação deve ser nova para sua empresa, e não necessariamente
para o mercado.

Não são consideradas inovações tecnológicas mudanças puramente gerenciais ou organizacionais (como
implementação de técnicas e conceitos avançados de gerenciamento, organização e marketing) e mudanças
superficiais na prestação de serviços e no conceito de produtos ou serviços já existentes. Também não deve ser
considerada inovação tecnológica a introdução de serviços ou processos que não demandem uso de tecnologia
nova.

1 SIM
2 NÃO

EA003  → Se NÃO (cód. 2), passe para a questão 6.2.
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6.1.1 Descreva, por ordem de importância, os principais serviços, produtos e/ou processos tecnologicamente novos ou
significativamente aperfeiçoados na empresa entre 1999 e 2001, segundo os critérios de expansão de negócios e/ou
eficiência, indicando as novidades.

(EA005) ______________________________________________________________________________________________

(EA006) ______________________________________________________________________________________________

(EA007) ______________________________________________________________________________________________

6.1.2 Quem desenvolveu estes serviços, produtos e/ou processos tecnologicamente novos ou significativamente aperfeiçoados,
entre 1999 e 2001?

1 SIM
2 NÃO

Principalmente a empresa EA009

A empresa em conjunto com outras empresas ou instituições EA010

Principalmente outras empresas ou instituições EA011

Somente para empresas subsidiárias de uma empresa transnacional

A empresa em conjunto com a matriz estrangeira EA012

Principalmente a matriz estrangeira da empresa EA013

6.1.3 Indique o grau de impacto, em 2001, causado pela inovação tecnológica introduzida na  empresa, entre 1999 e 2001.

1 Não relevante ou nulo
2 Baixo
3 Médio
4 Alto

Aumento no mix de serviços (ou produtos) EA019

Aumento na participação do mercado EA020

Melhoria na qualidade dos serviços EA022

Aumento de eficiência EA024

Redução do custo de trabalho EA026

Redução de materiais e energia EA028

Redução dos impactos ambientais negativos ou

melhoria nos aspectos de saúde ou segurança EA031

Atendimento a normas, padrões e especificações técnicas EA032

6.1.4 Distribua percentualmente a receita de vendas, em 2001.

Serviços ou produtos novos ou significativamente
aperfeiçoados, introduzidos entre 1999 e 2001 EA034 %

Serviços ou produtos não alterados ou modificados
apenas marginalmente entre 1999 e 2001 EA035 %

Total 100%

6.1.5 A empresa introduziu, entre 1999 e 2001, um serviço ou produto tecnologicamente novo ou significativamente aperfeiçoado
que tenha sido novo não apenas para a empresa, mas também para o mercado nacional da empresa?

1 SIM
2 NÃO

EA036

6.1.6 A empresa recebeu algum apoio governamental, na forma de empréstimos de bancos ou agências do governo, subsídios
fiscais, bolsas de estudo ou outras formas de apoio financeiro, para atividades de inovação entre 1999 e 2001?

1 SIM
2 NÃO

EA044
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6.1.7 Indique, por grau de importância, as diferentes fontes de informação para as atividades de inovação tecnológica
desenvolvidas pela empresa  entre 1999 e 2001.

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

Fontes internas

Departamentos da empresa EA045

Outras empresas dentro do grupo da empresa EA048

Fontes ligadas ao mercado

Fornecedores de equipamentos, materiais,

componentes ou softwares EA049

Clientes EA050

Concorrentes EA051

Empresas de consultoria EA052

Fontes institucionais

Universidades e outros institutos de educação superior EA053

Institutos de pesquisa/centros profissionalizantes

(Senac, Senai, etc.) EA054

Outras fontes

Aquisição de licenças, patentes e know-how EA055

Conferências, encontros e publicações especializadas EA056

Feiras e exibições EA057

6.1.8 A empresa (ou o grupo a que a empresa pertence) solicitou o registro de ao menos uma patente para proteger invenções
ou inovações desenvolvidas na empresa, entre 1999 e 2001?

1 SIM
2 NÃO

No Brasil EA058

No exterior EA059

6.2 A empresa realizou algum acordo de cooperação com outras empresas ou instituições para o desenvolvimento de
atividades de inovação entre 1999 e 2001?

Atenção: cooperação para inovação refere-se à colaboração ativa da empresa com outras organizações em atividades de
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e outros projetos para inovação. Outras organizações podem ser outras empresas
ou instituições não-comerciais. Estes acordos não necessariamente precisam trazer benefícios comerciais imediatos
às partes envolvidas.

1 SIM
2 NÃO EA060  →  Se NÃO (cód. 2), passe para a questão 6.3.
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6.2.1 Indique a nacionalidade do agente com o qual a empresa realizou acordo de cooperação para o desenvolvimento de
atividades de inovação, entre 1999 e 2001.

1 Nacional
2 Estrangeira
3 Nacional e estrangeira
4 Não realizou acordo de cooperação

Outras empresas do grupo EA061

Clientes EA062

Fornecedores de equipamentos, materiais e
componentes ou softwares EA063

Concorrentes EA064

Laboratórios e centros de P&D privados EA066

Universidades e centros profissionalizantes EA067

Institutos de pesquisa governamentais EA068

Outros EA080

Atividades Internas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

Atenção: atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento compreendem o trabalho criativo realizado pela empresa, de forma
sistemática, a fim de ampliar seu estoque de conhecimentos e o uso deste conhecimento para desenvolver novas aplicações,
tais como serviços, produtos e/ou processos tecnologicamente novos ou aperfeiçoados. A construção e o teste de protótipos
constituem muitas vezes a fase mais importante da Pesquisa e Desenvolvimento. O desenvolvimento de softwares está
incluído nas atividades de Pesquisa e Desenvolvimento, desde que isto envolva a realização de um avanço tecnológico ou
científico.
Não são atividades de Pesquisa e Desenvolvimento: educação, treinamento, ensaios laboratoriais de rotina, trabalhos
ordinários de normalização, nem outras atividades tecnológicas relativas à produção ou uso de insumos, materiais ou
processos já conhecidos.

6.3 A empresa realizou atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento, em 2001?

1  SIM
2  NÃO EA069  → Se NÃO (cód. 2), passe para a questão 6.4.

6.3.1 Como era a maior parte das atividades de Pesquisa e Desenvolvimento realizadas em 2001?

Atenção: atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento sistemáticas ou contínuas ocorrem quando a empresa
emprega, em cada ano, pelo menos uma pessoa com dedicação plena a essas atividades, ou um grupo de pessoas
com dedicação parcial, cujo tempo total de trabalho equivale ao de uma pessoa com dedicação plena, e tenha
previsão de assim continuar.
Atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento ocasionais (não-rotineiras) ocorrem quando a empresa
realiza atividades de Pesquisa e Desenvolvimento, sem dedicação plena de pelo menos uma pessoa, ou com
dedicação parcial de um grupo de pessoas cujo tempo total de trabalho não equivale ao de uma pessoa com
dedicação plena.

1 Sistemática ou contínua
2 Ocasional (não-rotineira) EA070

6.3.2 Informe o número de empregados alocados, parcial ou integralmente, em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento
dentro da empresa, em 2001.

Atenção: caso haja empregados dedicados em tempo parcial em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento, proceda da
seguinte forma para obter o número de empregados alocados nessas atividades: some as horas diárias dedicadas
a Pesquisa e Desenvolvimento por esses empregados e divida pelo período de duração de uma jornada normal. Em
seguida, some o resultado deste cálculo ao número de empregados dedicados em tempo integral a essas atividades.

Total de pessoal alocado em Pesquisa e Desenvolvimento EA071

Pessoal de nível superior alocado em

Pesquisa e Desenvolvimento EA072  →  Se 0 (zero), passe para a questão 6.3.3.

6.3.2.1Entre o pessoal de nível superior alocado, parcial ou integralmente, em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento, em
2001, informe o número de profissionais:

Com doutorado EA073

Com mestrado EA074
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6.3.3 A empresa possuía um laboratório ou departamento específico destinado às atividades de Pesquisa e Desenvolvimento,
em 2001?

Atenção: não incluir os locais destinados às atividades de teste de qualidade.

1 SIM
2 NÃO EA075  → Se NÃO (cód. 2), passe para a questão 6.4.

6.3.4 Indique a localização do laboratório ou departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, em 2001.

Atenção: caso haja mais de um laboratório ou departamento destinado às atividades de Pesquisa e Desenvolvimento, responda
na ordem decrescente de pessoal alocado nessas atividades.

Código do município
(codificar no escritório)

Município ______________________________________________ UF_____ EA076

Município ______________________________________________ UF_____ EA077

Município ______________________________________________ UF_____ EA078

6.4 A empresa contratou de terceiros, em 2001, atividades de Pesquisa e Desenvolvimento?

1 SIM
2 NÃO EA079

CAPÍTULO 7 –  MÉTODOS GERENCIAIS E CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

Métodos gerenciais

7.1 Quais instrumentos gerenciais foram utilizados pela empresa, em 2001?

1 SIM
2 NÃO

Banco de dados informatizado de clientes EG006

Banco de dados informatizado de fornecedores EG007

Estudos sobre concorrentes EG009

Estudos sobre clientes

(satisfação do cliente, estratégias de vendas, etc.) EG010

Uso de softwares de gestão integrada (CRM, ERP e

outros softwares que façam a conexão de dados entre

todos os departamentos da empresa) EG013

Sistema de apropriação de custos por obra EG023

Comitês de controle de qualidade EG024

Coleta/análise de dados sobre processos produtivos

(índices de produtividade, de desperdício, etc.) EG025

Manuais de procedimentos para execução de serviços

(de recebimento de material, de atividades produtivas, etc.) EG026

7.2 Quais estratégias de gestão foram adotadas pela empresa entre 1999 e 2001?

Atenção: considerar apenas o resultado líquido do processo, ou seja, a diferença entre as situações inicial e final no período.

1 SIM
2 NÃO

Redução da variedade de bens ou serviços oferecidos EG014

Ampliação da variedade de bens ou serviços oferecidos EG015

Diminuição da escala de produção EG016

Aumento da escala de produção EG017

Redução do número de empregados EG018

Aumento do número de empregados EG019

Especialização (focalização) no segmento de mercado atendido EG021

Crescimento da importação de insumos e componentes EG027
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7.3 Indique os certificados que a empresa possuía, em 2001.

1 SIM
2 NÃO

Série ISO 9000 EG046

Série ISO 14000 EG049

Gestão da saúde e segurança ocupacional (BS 8800,

OHSAS 18000, SA 8000) EG050

Outros (PBQP-H, Qualihab, etc.) EG051

7.4 Indique os materiais em que a empresa realizava, usualmente, testes de qualidade, em 2001.

1 SIM
2 NÃO
3 Não utlilizava o material

Aço EG075

Concreto EG076

Fios e cabos elétricos EG077

Componentes e/ou instalações hidráulicas EG078

Componentes e/ou instalações de gás EG079

Contratação de terceiros

7.5 Classifique as atividades realizadas pela empresa em 2001, segundo as contratações de terceiros.

1 Atividade contratada de terceiros integralmente
2 Atividade contratada de terceiros parcialmente
3 Atividade realizada pela empresa integralmente
4 Atividade inexistente na empresa

Gerais

Assessoria jurídica EW001

Serviços de cobrança EW002

Serviços de contabilidade (não pode ser respondido

com código 4) EW003

Transporte de funcionários (não inclui vale-transporte) EW007

Serviços de recrutamento e seleção de mão-de-obra

(não pode ser respondido com código 4) EW008

Serviços de treinamento de recursos humanos EW009

Serviços de ambulatório EW010

Serviços de alimentação/restaurante para funcionários

(não incluir vale-refeição ou cesta básica) EW011

Serviços de limpeza (não pode ser respondido com código 4) EW012

Serviços de manutenção predial EW013

Serviços de portaria, vigilância e sistemas de segurança EW014

Manutenção de veículos EW015

Informática

Desenvolvimento de programas e sistemas de informática EW018

Processamento de dados (digitação, banco de dados, etc.) EW019

Gerenciamento de sites EW022

Soluções Internet EW023

Gerenciamento de rede de informática EW024

Manutenção e conserto de computadores EW025



16 INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃOPAEP

Projetos e Ensaios

Desenvolvimento e gerenciamento de projetos de engenharia EW026

Ensaios de materiais e de produtos (análise de qualidade) EW028

Produção

Alvenaria e/ou reboco EW048

Mistura de concreto/argamassa EW049

Preparação de terrenos e execução de fundações EW050

Preparação de armações de ferro EW051

Instalações elétricas EW052

Instalações de ar condicionado, de ventilação e de refrigeração EW053

Instalações hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema

de prevenção contra incêndio EW054

Tratamentos acústicos e térmicos e/ou impermeabilização

e/ou pintura EW055

Serviços de carpintaria EW056

Colocação de revestimentos EW057

Remoção de entulhos EW058

Marketing e vendas

Assistência técnica e pós-venda EW036

Comunicação empresarial EW037

Organização de feiras, exposições e convenções EW040

Pesquisa de mercado EW043

Publicidade e propaganda EW044

Gestão

Assessoria em gestão empresarial EW045

Serviços de controle e gestão de contratos terceirizados EW047

CAPÍTULO 8 – ATUAÇÃO NO MERCADO

8.1 Quais as fontes de recursos utilizadas para obras e serviços, em 2001?

1 SIM
2 NÃO
Próprios EM067

Do contratante EM068

De créditos bancários de curto/médio prazo EM069

De créditos bancários de longo prazo EM070

De investidores institucionais
(fundos de pensão, seguradoras, fundos de investimento, etc.) EM071

De emissão de títulos EM072

Outras EM073

8.2 A empresa mantinha contratos de longo prazo (mais de um ano de duração) com fornecedores, em 2001?

1 Não tinha contrato de longo prazo com nenhum de seus fornecedores
2 Tinha contrato com ao menos um fornecedor, mas não com a maioria
3 Tinha contratos com a maioria de seus fornecedores

EM074
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8.3 Distribua percentualmente o valor das compras de matérias-primas, segundo o tipo de fornecedor, em 2001.

De indústria no Brasil EM075 %

De empresa atacadista no Brasil EM076 %

De empresa varejista no Brasil EM077 %

Importação direta EM078 %

Outros EM079 %

Total 100%

8.4 Distribua percentualmente o valor total das vendas, segundo o tipo de atividade realizada em 2001.

Atenção: os tipos de atividade estão definidos nas instruções de preenchimento. Caso informe atuação em mais de um tipo
de atividade, pelo menos um, individualmente, deve ser maior que os outros.

Construção de edificações EM080 %

Construção pesada EM081 %

Montagens industriais EM082 %

Serviços de engenharia/arquitetura/administração de obras EM083 %

Incorporação de imóveis EM084 %

Obras de instalação, acabamento e serviços auxiliares EM085 %

Outras atividades de construção EM086 %

Atividades não ligadas à construção EM087 %

Total 100%

8.5 Distribua percentualmente o valor total das vendas, segundo o tipo de contratante das obras e serviços realizados em
2001.

Entidades públicas EM088 %

Entidades privadas e pessoas físicas EM089 %

Total 100%

8.6 Quais atividades não ligadas à construção eram exercidas pela empresa, em 2001?

1 SIM
2 NÃO

Indústria de transformação EM090

Comércio EM091

Serviços EM092

Transporte EM093

Outras EM094
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8.7 Quais tipos de investimento a empresa realizou entre 1999 e 2001, ou pretende realizar entre 2002 e 2004?

1 SIM
2 NÃO

Investiu entre
Tem intenção de

Tipos de investimento
1999 e 2001

 investir entre
2002 e 2004

Físicos

Ampliação do espaço físico EV001 EV008

Aquisição de equipamentos de informática e telecomunicações EV002 EV009

Aquisição de máquinas

ou equipamentos, exclusive de informática e telecomunicações EV003 EV010

Outros tipos

Implantação de novas formas organizacionais de produção e de trabalho EV004 EV011

Contratação de serviços tecnológicos EV005 EV012

Programas de treinamento e capacitação de mão-de-obra EV006 EV013

Outros EV007 EV014

Atenção: se os campos EV008 a EV014 foram respondidos com NÃO (cod. 2), passe para o capítulo 9.

8.7.1 Os investimentos previstos para o período 2002 a 2004 resultarão em aumento do número de empregados em determinadas
ocupações na empresa?

1 SIM
2 NÃO

EV015  → Se NÃO (cód. 2), para o capítulo 9.

8.7.1.1 Informe as ocupações que serão mais demandadas pela empresa, em função dos investimentos previstos para o período
2002 a 2004.

Código Ocupação Código Ocupação

EV016 _______________________________ EV019 _____________________________

EV017 _______________________________ EV020 _____________________________

EV018 _______________________________ EV021 _____________________________

Obs.: caso a ocupação não conste na lista de CBO anexa, indique o nome da mesma e descreva-a:

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 9 – INFORMAÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO

9.1 A empresa possuía escritórios administrativos, além da sede, em 2001?

1 SIM
2 NÃO

ER001  → Se NÃO (cód. 2), passe para a questão 9.2.
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9.1.2 Informe o número de escritórios administrativos em operação em 31/12/2001, segundo a localização. Coloque 0 (zero) se
não houver.

Município de São Paulo ER002

Próprio município (exceto município de São Paulo) ER003

Outros municípios da Região Metropolitana de São Paulo ER004

Municípios adjacentes (até aproximadamente 50 km de

distância, exceto a Região Metropolitana de São Paulo) ER005

Outros municípios do Estado de São Paulo ER006

Outros Estados da federação ER007

Mercosul (exclusive Brasil) ER008

Outros países ER009

Total ER010

9.2 Distribua percentualmente cada item citado abaixo, segundo a região de atuação, em 2001.

Região
Pessoal ocupado Salários no ano Custos e des- Valor das obras e

em 31/12/2001 de 2001 pesas em 2001  serviços em 2001

Município de São Paulo ER011 ER019 ER027 ER035 

Próprio município (exceto município de São Paulo) ER012 ER020 ER028 ER036 

Outros municípios da Região

Metropolitana de São Paulo ER013 ER021 ER029 ER037 

Municípios adjacentes (até aproximadamente 50 km de

distância, exceto a Região Metropolitana de São Paulo) ER014 ER022 ER030 ER038 

Outros municípios do Estado de São Paulo ER015 ER023 ER031 ER039 

Outros Estados da federação ER016 ER024 ER032 ER040 

Mercosul (exclusive Brasil) ER017 ER025 ER033 ER041 

Outros países ER018 ER026 ER034 ER042 

Total 100% 100% 100% 100%

RESPONSÁVEL POR ESTE BLOCO:

Nome

Cargo ou função

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

Econômica Paulista – PAEP conta, nesta sua segunda edição, com o inestimável apoio das seguintes

entidades:

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

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

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

São Paulo – FCESP; Federação de Serviços do Estado de São Paulo – FESESP; Federação

das Indústrias do Estado de São Paulo/Centro das Indústrias do Estado de São Paulo –

FIESP/CIESP; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE-SP;

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo –  SINDUSCON-SP.
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