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2 INDÚSTRIAPAEP

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

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 micromputadores portáteis.

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

4.1.2 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.

4.1.2.1Quais 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.

4.1.2.2Qual 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.

4.1.2.6Quais 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;

• 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 4.1.2.
• 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;

- Extranet: extensão segura da Intranet, disponibilizando o acesso a usuários externos de partes da Intranet de uma organização.
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CAPÍTULO 6 – INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Exemplos de inovação tecnológica, segundo atividades industriais

Atividades industriais
Tipo de Inovação

Produto Processo

Extração de minério de ferro - Substituição do sistema de automação do
transportador de correias, utilizando fibra ótica e
equipamentos de última geração.

Máquinas e equipamentos Máquinas com novos sistemas de fluidos para -
cimentação e estimulação de poços de petróleo.

Extração de minério de ferro Criação de ‘finos’ de minério de ferro, Introdução de sistema de flotagem, que permite a
cujo nome é PELLET FEED FINES. renovação de impurezas contidas nos finos do

minério de ferro.

Abate de reses, preparação - Uso de código de barra (leitura feita por scanner)
de produtos de carne para maior controle do estoque e

carregamento do produto.

Abate de reses, preparação Aperfeiçoamento genético na área de suínos. Automatização da linha de embutidos frescais.
de produtos de carne

Processamento, - Mudança de embalagem para versão Tetra Pak -
preservação e produção de embalagem resistente, composta por materiais
conservas de legumes como polietileno e alumínio, que impedem a

entrada de ar, luz, água e microorganismos e
inibem a oxidação, aumentando
significativamente a qualidade de conservação
dos alimentos.

Farinha e derivados - Introdução de sistema automático de
prensagem de matéria-prima.

Usinas de açúcar Açúcar natural, sem adição de Processo de fermentação contínua, sem
produtos químicos. necessidade do seriado da produção.

Massas alimentícias - Secagem da massa em alta temperatura,
com introdução de Controle Lógico
Programável (CLP).

Engarrafamento e gaseificação - Introdução de máquina sopradora de garrafas para
de águas minerais  ‘resina pet’ - material que confere melhor

aparência e resistência à garrafa, diminui o peso
da matéria-prima e permite a carbonatação da
bebida (CO2).

Produtos do fumo - Introdução de código de barras para controle de
estoque do produto.

Tecelagem de algodão Tecido com fibras sintéticas. Tecelagem a jato de ar, enrolamento automático
com sistema de splicer.

Fios de fibras têxteis naturais Linho com seda, linho envelhecido, -
linho com outras fibras.

Tecelagem - Mudança no processo de fiação e beneficiamento,
a partir da introdução de equipamentos
automatizados na manufatura; uso de máquinas
computadorizadas para tingimento de tecido.

Calçados de couro - Introdução de mesa de corte a laser.

Fabricação de calçados de couro Calçado de couro hidrofugado, que respira -
e tem resistência à umidificação por
até duas horas.

Madeira laminada Assento escolar utilizando madeira Introdução de máquinas com controle numérico.
de floresta renovável.

Edição e impressão de jornais - Diagramação eletrônica e impressão em cores.

Produtos químicos orgânicos Madeira de eucalipto preservada, Processo de secagem de madeira em estufa
seca artificialmente em estufa. (osmopressivização), utilizando parcialmente

energia solar.
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Atividades industriais
Tipo de Inovação

Produto Processo

Medicamentos para uso humano Mudanças na composição da fórmula do Introdução de máquinas e equipamentos que
ou cosméticos sabonete: adoção de princípios ativos de ervas permitiram redução de perdas e melhora

e outras substâncias (mel, própolis, etc.). significativa da eficiência no processo
de embalagem.

Artefatos diversos de borracha Protetor de câmara de ar com maior resistência -
a altas temperaturas.

Artefatos diversos de plástico Tanque de combustível em fibra de vidro, -
materiais não sujeitos à corrosão.

Artefatos de plástico Embalagens flexíveis de polipropileno -
para alimentos.

Produtos cerâmicos Cerâmica de alta resistência. -
não-refratários

Produtos de metal - Linha automatizada de fabricação de facas
forjadas, utilizando alimentadores e robôs.

Compressores Compressor PCC (pré-combuster-chamber) Aperfeiçoamento de linhas transfers de usinagem
que possui as seguintes características: (maior flexibilidade no processo); automação de
menor consumo de energia, resfriamento linhas (robôs para montagem e fabricação de
rápido, melhor conservação de alimentos, produto); desenvolvimento e implantação
temperatura estável e menor ruído. de processo automotivo.

Máquinas e equipamentos Acoplamento para transmissão de torque sem -
contato físico, por meio de campo magnético
de alta potência e acoplamentos flexíveis
não lubrificados.

Máquinas e equipamentos Máquina de limpeza de cereais com -
sistema de ventos.

Máquinas e equipamentos - Introdução de tornos de controle numérico.

Máquinas e equipamentos Sistema de plantio direto pneumático. -

Material eletrônico básico Reatores eletrônicos para -
lâmpadas fluorescentes.

Material eletrônico básico Tipo de eletrolito não prejudicial -
ao meio ambiente.

Sistemas eletrônicos de telefonia Central telefônica digital com capacidade Sistema de montagem de placas de
para até 150.000 assinantes. circuito impresso em SMD.

Aparelhos receptores Cone de vidro com diafragma de titânio e Informatização do teste de alto-falantes.
de rádio e televisão suspensão de borracha.

Carrocerias para ônibus Ônibus com computador de bordo e -
equipamentos para deficientes físicos.

Cabines, carrocerias e reboques Rodotrem - produto rodoviário que possui Novos insumos, materiais e layout do processo
para veículos automotores componentes ferroviários. que conferem maior durabilidade e estabilidade

ao produto e à pintura.

Autopeças Conjuntos silenciosos para veículos específicos. -

Móveis com predominância - Introdução de máquinas-ferramenta com Controle
de madeira Numérico Computadorizado (MFCNC)

Móveis com predominância Design arredondado das portas de cozinha. Introdução de equipamentos automatizados para
de metal fabricação de móveis com novo design.
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Exemplos de NÃO-inovação tecnológica, segundo atividades industriais

Atividades industriais
Tipo de Inovação

Produto Processo

Abate de aves Mercadorias embaladas em bandeja de isopor. -

Laticínio Menor tamanho e peso da embalagem. -

Massas alimentícias Lançamento de biscoitos. Programa ‘Boas práticas de fabricação’.

Vestuário Novos conjuntos de roupas. -

Calçados - Inspeção final - método que visa avaliar a
qualidade do produto antes de sua saída
para o processo final.

CAPITULO 7 – ESTRATÉGIAS DE GESTÃO

7.1 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.

7.2 A empresa utilizou algum dos programas/técnicas/métodos abaixo, em 2001?

Métodos e técnicas de produção
• Manutenção preventiva total (TPM): técnica utilizada pelas empresas para reduzir, ou eliminar, as paradas de máquinas para

manutenção, transferindo ao próprio operador a responsabilidade por essas atividades. Envolve desde atividades básicas,
como limpeza, até a inspeção geral e espontânea que propicie o autocontrole do equipamento por parte do operador.

• Fabricação just-in-time interno: sistema de organização da produção orientado para fabricar determinado produto apenas na
quantidade e nos momentos exatos, reduzindo os estoques ao mínimo. O just-in-time interno envolve apenas a estrutura
interna de gestão da produção da empresa.

• Fabricação just-in-time externo: sistema de organização da produção orientado para fabricar determinado produto apenas
na quantidade e nos momentos exatos. Envolve não apenas os departamentos internos da empresa, mas principalmente os
fornecedores externos de partes e componentes, que devem entregá-los à empresa no momento exato de sua utilização,
evitando com isso tempos ociosos e formação de estoques intermediários.

• Kaizen (grupos de melhoria): consiste em uma nova filosofia de produção integrada aos programas de gestão da qualidade
total (GQT) fundamentada na introdução de melhorias contínuas e permanentes nos processos de produção.

• Uso de minifábricas: é a divisão da fábrica em várias minifábricas, sendo que cada uma possui autonomia administrativa e
organização suficiente para atingir as metas de produção estipuladas pela direção da empresa.

Métodos e técnicas de qualidade
• Gestão da qualidade total: de forma geral, a GQT (ou TQC – Total Quality Control) é a conjugação de métodos gerenciais que

são difundidos visando induzir uma mudança de procedimentos e comportamentos em todas as pessoas da empresa, criando
uma nova cultura em que se estabeleça um compromisso com a qualidade total dos produtos e serviços oferecidos pela empresa.

• Auditoria da qualidade: feita por profissionais técnicos habilitados, servindo para avaliar a qualidade de um determinado lote
de produção.

• Controle estatístico de processo (CEP): método preventivo para a garantia de qualidade através de comparação contínua
das informações sobre o andamento do processo com padrões anteriormente definidos. Possibilita identificar tendências a
variações em relação ao padrão, que devam imediatamente ser corrigidas. Utiliza como instrumentos uma série de técnicas
estatísticas: gráficos de controle, histogramas, diagramas de causa-efeito, etc.

• Indicadores da qualidade: são relações matemáticas que permitem a avaliação da qualidade dos produtos, através da medição
de atributos ou de resultados, com objetivo de comparar esta medida com metas numéricas.

• Inspeção final: é a forma mais tradicional de realizar o controle de qualidade, feita pelo supervisor/chefe.

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): 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, TÜV do Brasil,
SGS entre outros.
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7.5.1 Indique, por grau de importância, os fatores responsáveis para a transferência das fases do processo produtivo e/ou a
fabricação de produtos, em 2001.

• Desatualização do layout da planta: defasagem produtiva, tecnológica e/ou operacional da organização da planta.
• Racionalização das atividades de cada planta: redução de fases do processo produtivo, desativação de linhas de produção,

exteriorização e subcontratação de fases do processo de produção, etc.
• Debilidade da infra-estrutura urbana: a infra-estrutura local não atende às necessidades operacionais e produtivas da empresa.

Ex.: alto custo ou escassez de terrenos, saturação ou insuficiência do sistema de transportes rodoviário, portuário e/ou aéreo,
precariedade do sistema de telecomunicações, etc.

• Conflitos trabalhistas: de forma geral, correspondem aos conflitos existentes entre a empresa e o sindicato de trabalhadores.
• Problemas e custos ambientais: riscos ao meio ambiente (como poluição de rios, degradação do solo) e/ou os custos com

multas e indenizações provocadas pelas atividades operacionais da empresa.

Clientes

7.9 Quais foram as exigências dos principais clientes (pessoas jurídicas) para o fornecimento de produtos e/ou serviços, em
2001?

• Desenvolvimento conjunto de novos produtos/processos/serviços: capacidade para elaboração, aperfeiçoamento, criação
ou implementação de novos produtos, processos produtivos e/ou serviços decorrentes da parceria entre a empresa e o cliente.

• Capacidade de alterar rapidamente o mix de produtos e a quantidade: ter condições de, em curto período de tempo,
modificar o leque e a escala de produção de acordo com as novas necessidades do cliente.

• Regularidade no preço, quantidade e prazos de entrega: entrega de produtos em quantidades constantes, na data
estabelecida, mantendo-se os preços estáveis, de acordo com os compromissos estabelecidos.

• Serviço pós-venda (assistência técnica e outros serviços): inclui a existência de uma rede de assistência técnica,
considerando os canais de atendimento ao cliente realizado via telefone, Internet ou contato direto, após a efetivação das
vendas, para orientar, esclarecer, instruir, auxiliar, prestar serviços técnicos, etc. Incluem-se aqui os serviços do tipo SAC
(Serviço de Atendimento ao Consumidor).

• Capacidade financeira para realização de investimentos: existência de uma estrutura financeira e econômica na empresa
com capacidade para realizar investimentos de acordo com as necessidades produtivas e tecnológicas do cliente.

7.10 Quais foram as práticas utilizadas pela empresa no fornecimento de produtos e/ou serviços aos principais clientes
(pessoas jurídicas), em 2001?

• exclusividade no fornecimento de produtos e/ou serviços: a empresa se compromete a vender parte ou total de seus
produtos/serviços a um só cliente;

• troca sistemática de informações sobre qualidade e desempenho dos produtos e serviços fornecidos: ações cooperativas
planejadas visando a constante avaliação e evolução dos indicadores produtivos entre fornecedores e clientes;

• levantamento de informações visando identificar mudanças no perfil do cliente: identificação e organização de informações
e dados estratégicos através de pesquisas, com objetivo de conhecer novos mercados, segmentos comerciais, hábitos e/ou
interesses dos clientes.

CAPÍTULO 8 – MEIO AMBIENTE

8.1 Quais investimentos a empresa realizou para reduzir os problemas ambientais causados por sua atividade, entre 1999 e
2001?

Considere “investimento realizado” qualquer ação efetuada pela empresa com o objetivo de reduzir e/ou eliminar problemas
ambientais, independente de haver aumento de gasto.
• Substituição de insumos contaminantes: substituição de insumos – matéria-prima, componentes, etc., por outros menos

agressivos ao meio ambiente.
• Reutilização ou tratamento de resíduos e/ou efluentes: qualquer processo que reutilize ou trate os resíduos e/ou efluentes

industriais, de forma a torná-los menos agressivos ao meio ambiente. Incluem-se reciclagem e venda de sobras e resíduos.
• Outros: quaisquer outros investimentos realizados pela empresa com vistas a reduzir problemas ambientais.

8.2 Quais as implicações para a empresa, decorrentes das questões ambientais, entre 1999 e 2001?

• Elevação dos custos (multas, tratamento de resíduos e/ou efluentes, etc.): casos em que ocorreu elevação de custos em
decorrência de investimentos para reduzir danos ambientais, pagamento de multas, etc.

• Degradação da imagem institucional: a atividade de determinadas empresas implica impactos sobre o meio ambiente,
capazes de provocar degradação de sua imagem. Ex.: atividades que provocam poluição de rios, desastres ambientais, etc.,
bem como empresas que utilizam materiais ecologicamente incorretos (materiais altamente poluentes, como urânio, CFC ou
recursos naturais não-renováveis, como madeira de lei).
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CAPÍTULO 9 – 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.

9.1 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 transportes de produtos (não incluir movimentação interna): considerar somente o transporte quando foi

realizado fora da empresa. Não considerar transporte interno de cargas.
• Serviços de armazenagem de produtos: atividade de armazenamento dos produtos elaborados ou em elaboração em depósitos

próprios ou não. Ex.: atividade contratada parcialmente de terceiros quando a empresa além de possuir seu próprio armazém,
também se utilizava de armazéns de terceiros.

• Serviços de ambulatório: considerar atividade contratada de terceiros integralmente quando na empresa havia um ambulatório
com médico(s) ou enfermeiro(s) contratados 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 execução dessa atividade foi
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 fabricação de novos produtos e concepção de
novos processos. Não inclui o desenvolvimento de produto. Ex.: engenharia de ferramental e integração de sistemas necessários
para a fabricação.

• Desenvolvimento de produto: investigação básica ou aplicada, voltada ao trabalho de comprovação ou demonstração de
viabilidade técnica e funcional de novos produtos ou aperfeiçoamento dos já existentes. Ex.: desenvolvimento de protótipos
(produto piloto).

• 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.

• Fases do processo produtivo (fabricação/montagem, etc.): execução das atividades de transformação, fabricação, montagem,
confecção, produção, elaboração, manipulação de processos físicos ou químicos, etc. Considerar contratação de terceiros
integralmente quando a execução de um trabalho e/ou projeto dentro da empresa foi realizada por autônomos contratados por
outra empresa.

• 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.

• Distribuição de produto: fornecimento de transporte do ponto de fabricação para o de uso ou consumo, dentro de um
planejamento preexistente de quantidade, prazos, região a ser atendida, etc.

• 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;
- 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 logística: referem-se à escolha e entrega de lotes econômicos de suprimentos (matérias-primas, produtos, etc.)
em localizações predeterminadas (como depósitos, armazéns, lojas, fábricas, etc.) nas quantidades, épocas e condições
desejadas pelo intermediário ou cliente.

• Serviços de controle e gestão de contratos terceirizados: estratégia que consiste em delegar a terceiros o gerenciamento
das atividades terceirizadas pela empresa.
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CAPÍTULO 4 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

4.1 A empresa utilizava computadores, em 2001?

1 SIM
2 NÃO EN001  → Se NÃO (cód. 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, mainframe, 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 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.

4.1.2.1Quais 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

Entre as unidades locais da empresa EN024

Das unidades locais com a administração central

(sede, central de compras, almoxarifado, etc.) EN026

Fornecedores EN028

Clientes EN029

Bancos EN030

Governo EN031

Distribuidores/revendedores EN032

Empresas de transporte EN034

Outros (inclusive outros tipos de parceiros e colaboradores) EN072

4.1.2.2Qual 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
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4.1.2.3A empresa possuía acesso à Internet em 2001?

1 SIM
2 NÃO

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

4.1.2.4Para quais propósitos a Internet era utilizada pela empresa, em 2001?

1 SIM
2 NÃO

Transações com fornecedores EN042

Transações com clientes EN043

Vendas de bens e serviços para o exterior (exportação) EN044

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 EN073

4.1.2.5A empresa possuía página na Internet, em 2001?

1 SIM

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

4.1.2.6Quais 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

Simulação de compras
(inclui preço total e taxa de transporte) EN061

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

Oportunidades de emprego na empresa
(banco de currículos) EN063

Serviço de atendimento ao consumidor (SAC) EN066

Outros EN077
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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 a 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.

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%
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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

Atenção: inovação tecnológica corresponde à introdução, no mercado, de um produto (bem ou serviço) 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), mudanças estéticas e
de estilo no produto (como mudanças de cor, de corte de tecido) e mudanças superficiais na embalagem e conceito de
produtos já existentes. Também não deve ser considerada inovação tecnológica, a introdução de produto ou processos
que não demandem uso de tecnologia nova.

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

Atenção: inovação de produto corresponde a um bem ou serviço novo ou significativamente aperfeiçoado no que diz respeito
às suas características fundamentais, especificações técnicas, incorporação de softwares e de outras tecnologias.
Exemplos: tanque de combustível com fibra de vidro – material que, diferentemente das estruturas metálicas, não
está sujeito à corrosão –; açúcar natural, sem adição de produtos químicos; tecidos com fibras sintéticas; pisos
cerâmicos de alta resistência.

Não são consideradas inovações de produto as mudanças puramente estéticas e de estilo (como mudanças de cor,
corte de tecido), mudanças superficiais na embalagem e conceito de produtos já existentes e introdução de produto
que não demande uso de tecnologia nova.

1 SIM
2 NÃO EA004 → Se NÃO (cód. 2), passe para a questão 6.2.

6.1.1 Descreva o principal produto (bem ou serviço) tecnologicamente novo ou significativamente aperfeiçoado na empresa
entre 1999 e 2001, indicando a novidade.

Atenção: considere principal produto aquele que, entre as inovações tecnológicas de produto, introduzidas no mercado entre
1999 e 2001, gerou maior receita de vendas à empresa, em 2001.

(EA008)_______________________________________________________________________________________________
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6.1.2 Quem desenvolveu esse produto (bem ou serviço) tecnologicamente novo ou significativamente aperfeiçoado, entre
1999 e 2001?

1 SIM
2 NÃO

Principalmente a empresa EA014

A empresa em conjunto com outras empresas ou instituições EA015

Principalmente outras empresas ou instituições EA016

Somente para empresas subsidiárias de uma empresa transnacional

A empresa em conjunto com a matriz estrangeira EA017

Principalmente a matriz estrangeira da empresa EA018

6.1.3 Distribua percentualmente a receita de vendas, em 2001.

Produtos (bens ou serviços) novos ou significativamente

aperfeiçoados, introduzidos entre 1999 e 2001 EA034  %

Produtos (bens ou serviços) não alterados, ou modificados

apenas marginalmente entre 1999 e 2001 EA035  %

Total 100%

6.1.4 A empresa introduziu, entre 1999 e 2001, um produto (bem ou serviço) 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

6.2 A empresa introduziu algum processo tecnologicamente novo ou significativamente aperfeiçoado, entre 1999 e 2001?

Atenção: inovação de processo corresponde à adoção de novas tecnologias de produção ou adoção de tecnologias de
produção significativamente aperfeiçoadas, incluindo o uso de novas tecnologias de fornecimento e entrega de
produtos. A inovação de processo deve ter como objetivo mudanças significativas no aumento da produtividade,
qualidade dos produtos (bens ou serviços) ou redução dos custos de produção e distribuição. Exemplos: adoção de
equipamentos automatizados (como máquinas com controle numérico), de instrumentos com alto conteúdo tecnológico
(como laser) na produção, sistemas de controle de processo (como controladores lógico-programáveis) ou de produto
(como introdução de código de barras para controle de estoque).

Não são consideradas inovações de processo as mudanças puramente gerenciais ou organizacionais, como a
implementação de técnicas e conceitos avançados de gerenciamento, organização e marketing, desde que não
tenham impacto direto no processo de produção. Também não devem ser consideradas as mudanças de processo
que não incluam a adoção de novas tecnologias.

1 SIM
2 NÃO EA037  → Se NÃO (cód. 2), passe para a questão 6.3.

6.2.1 Descreva o principal processo tecnologicamente novo ou significativamente aperfeiçoado para a empresa entre 1999 e
2001, indicando a novidade.

Atenção: considere principal processo aquele que, entre as inovações tecnológicas de processo, introduzidas no mercado
entre 1999 e 2001, gerou maior impacto na produtividade e/ou eficiência da produção, em 2001.

(EA038)_____________________________________________________________________________________________

6.2.2 Quem desenvolveu esse processo tecnologicamente novo ou significativamente aperfeiçoado, entre 1999 e 2001?

1 SIM
2 NÃO

Principalmente a empresa EA039

A empresa em conjunto com outras empresas ou instituições EA040

Principalmente outras empresas ou instituições EA041

Somente para empresas subsidiárias de uma empresa transnacional

A empresa em conjunto com a matriz estrangeira EA042

Principalmente a matriz estrangeira da empresa EA043
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Atenção: se as questões 6.1 e 6.2 foram respondidas negativamente, passe para a questão 6.6.

6.3 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

6.4 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:

Departamento de P&D EA046

Outros departamentos EA047

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

6.5 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

6.6 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 6.7.
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6.6.1 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

Empresas de consultoria EA065

Laboratórios e centros de P&D privados EA066

Universidades e centros profissionalizantes EA067

Institutos de pesquisa governamentais EA068

Outros EA081

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 produtos e 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 ao uso de insumos, materiais ou
processos já conhecidos.

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

1 SIM
2 NÃO EA069  → Se NÃO (cód. 2), passe para a questão 6.8.

6.7.1 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

6.7.2 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 6.7.3.

6.7.2.1Entre 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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6.7.3 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 6.8.

6.7.3.1Indique 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

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

1 SIM
2 NÃO EA079

CAPÍTULO 7 – ESTRATÉGIAS DE GESTÃO

7.1 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 dos produtos oferecidos EG014

Ampliação da variedade dos produtos oferecidos EG015

Diminuição da escala de produção EG016

Aumento da escala de produção EG017

Crescimento da importação de insumos e componentes EG027

Desativação de linhas de produção EG022

Substituição de parte da produção local por
produtos importados EG028

Nacionalização de produtos EG029

Crescimento da automação industrial EG030

Redução do número de fornecedores EG031

Aumento de vendas ao mercado externo EG032

7.2 A empresa utilizou algum dos programas/técnicas/métodos abaixo, em 2001?

1 SIM
2 NÃO

Métodos e técnicas de produção

Manutenção preventiva total EG033

Fabricação just-in-time interno EG034

Fabricação just-in-time externo EG035

Kaizen (grupos de melhoria) EG036

Uso de minifábricas EG037

Outros métodos de organização do trabalho e da produção EG038

Métodos e técnicas de qualidade

Gestão da qualidade total EG039

Auditoria da qualidade EG040

Controle estatístico de processo (CEP) EG041

Indicadores de qualidade EG042

Inspeção final EG043

Outros métodos e técnicas de qualidade EG044
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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 EG051

7.4 A empresa instalou novas unidades locais entre 1997 e 2001?

1 SIM
2 NÃO EG052  → Se NÃO (cód. 2), passe para questão 7.5.

7.4.1 Onde foram instaladas as novas unidades locais?

1 SIM
2 NÃO

Região Metropolitana de São Paulo EG053

Outros municípios do Estado de São Paulo EG054

Outros Estados da federação EG055

Mercosul (exclusive Brasil) EG056

Exterior (exclusive Mercosul) EG057

7.5 A empresa transferiu fases do processo produtivo ou a fabricação de produtos entre suas unidades produtivas, em
2001?

1 SIM
2 NÃO EG058  →  Se NÃO (cód. 2), passe para questão 7.6.

7.5.1 Indique, por grau de importância, os fatores responsáveis para a transferência das fases do processo produtivo e/ou a
fabricação de produtos, em 2001.

1 Indiferente
2 Pouco importante
3 Importante
4 Muito imporante

Desatualização do layout da planta EG059

Necessidade de maior espaço físico EG060

Racionalização das atividades de cada planta EG061

Custo da mão-de-obra EG062

Ausência de mão-de-obra qualificada EG063

Problemas de abastecimento e de escoamento da produção EG064

Necessidade de proximidade com os clientes EG065

Necessidade de proximidade com os fornecedores EG066

Debilidade da infra-estrutura urbana EG067

Problemas de qualidade de vida EG068

Conflitos trabalhistas EG069

Incentivos públicos/fiscais EG070

Problemas e custos ambientais EG071

Clientes

Atenção: considerar clientes (pessoas jurídicas) as empresas privadas, estatais ou a administração pública.

7.6 A empresa vendeu para clientes (pessoas jurídicas), em 2001?

1 SIM
2 NÃO EQ018  → Se NÃO (cód. 2), passe para o capítulo 8.
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7.7 Informe o número aproximado de clientes (pessoas jurídicas) que compraram em 2001.

EQ019

7.8 Distribua percentualmente o valor total das vendas realizadas pela empresa a clientes (pessoa jurídica), em 2001.

Atenção: considerar principais clientes aqueles que, individualmente, tiveram maior participação na receita de venda da
empresa, em 2001.

Principal cliente (gerou a maior receita, em 2001) EQ020   %

Segundo cliente (gerou a 2ª maior receita, em 2001) EQ021   %

Demais clientes EQ022   %

Total 100%

7.9 Quais foram as exigências dos principais clientes (pessoas jurídicas) para o fornecimento de produtos e/ou serviços, em
2001?

1 SIM
2 NÃO

Certificações de qualidade EQ024

Desenvolvimento conjunto de produtos/processos/serviços EQ025

Capacidade de alterar rapidamente o mix

de produtos e a quantidade EQ026

Regularidade no preço, quantidade e prazos de entrega EQ027

Código de barras EQ028

Serviço pós-venda  (assistência técnica e outros serviços) EQ029

Capacidade financeira para realização de investimentos EQ030

Proximidade geográfica EQ031

7.10 Quais foram as práticas utilizadas pela empresa no fornecimento de produtos e/ou serviços aos principais clientes
(pessoas jurídicas), em 2001?

1 SIM
2 NÃO

Sem contrato de venda EQ033

Com contrato de venda de curto prazo (inferior a um ano) EQ034

Com contrato de venda de longo prazo (superior a um ano) EQ035

Exclusividade no fornecimento de produtos e/ou serviços EQ037

Troca sistemática de informações sobre qualidade

e desempenho dos produtos e serviços fornecidos EQ039

Levantamento de informações visando identificar

mudanças no perfil do cliente EQ040
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7.11 Indique o ramo de atividade para o qual a empresa realizou o maior volume de vendas (em reais), em 2001.

AGRÍCOLA
01 Agricultura/Pecuária

INDUSTRIAL
02 Extração e/ou refino de petróleo
03 Alimentação/Bebidas
04 Têxtil/Vestuário
05 Couro/Calçados
06 Papel/Celulose
07 Edição/Impressão (de jornais, revistas e/ou livros)
08 Química/Farmacêutica
09 Borracha/Plástico
10 Metalurgia
11 Máquinas/Equipamentos (bens de capital para a indústria e agricultura)
12 Equipamentos de informática/Máquinas de escritório
13 Aparelhos/Materiais elétricos
14 Aparelhos, materiais eletrônicos/Equipamentos de comunicação
15 Instrumentos médico-hospitalares, de precisão e óticos
16 Automobilística (montadoras e autopeças)
17 Construção
18 Outras atividades industriais

COMERCIAL
19 Atacadistas e/ou Varejistas

SERVIÇOS
20 Telecomunicações
21 Produção/Distribuição de eletricidade, gás e água
22 Administração pública/Defesa/Seguridade Social
23 Educação
24 Saúde
25 Outras atividades de serviços EQ023

CAPÍTULO 8 – MEIO AMBIENTE

8.1 Quais investimentos a empresa realizou para reduzir os problemas ambientais causados por sua atividade, entre 1999 e
2001?

1 SIM
2 NÃO

Substituição de insumos contaminantes EO001

Mudanças no processo de produção EO002

Reutilização ou tratamento de resíduos e/ou efluentes EO003

Outros EO004

8.2 Quais as implicações para a empresa, decorrentes das questões ambientais, entre 1999 e 2001?

1 SIM
2 NÃO

Elevação dos custos (multas, tratamentos de resíduos e/ou
efluentes, etc.) EO005

Perda de mercados internos e/ou externos EO006

Degradação da imagem institucional EO007

Outros EO008

CAPÍTULO 9 – CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

9.1 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
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Gerais
Assessoria jurídica EW001

Serviços de cobrança EW002

Serviços de contabilidade
(não pode ser respondido com código 4) EW003

Serviços de transporte de produtos
(não inclui movimentação interna) EW005

Serviços de armazenagem de produtos EW006

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 inclui 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

Projetos e Ensaios
Desenvolvimento e gerenciamento de projetos de engenharia EW026

Desenvolvimento de produto EW027

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

Produção
Fases do processo produtivo (fabricação/montagem, etc.)
(não pode ser respondido com código 4) EW029

Manutenção de máquinas e equipamentos de produção,
afiação de ferramentas, etc. EW030

Movimentação interna de cargas EW031

Marketing e vendas
Assistência técnica e pós-venda EW036

Comunicação empresarial EW037

Distribuição de produto EW038

Organização de feiras, exposições e convenções EW040

Pesquisa de mercado EW043

Publicidade e propaganda EW044

Gestão
Assessoria em gestão empresarial EW045

Serviços de logística (estratégias integradas de distribuição,
transportes, suprimentos e vendas de produto) EW046

Serviços de controle e gestão de contratos  terceirizados EW047

RESPONSÁVEL POR ESTE BLOCO:

Nome

Cargo ou função

Observações
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