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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

GERAIS

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

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

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

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

7 5 8 9

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

CONCEITOS

CAPÍTULO 1 – INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO 2 – INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS

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

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

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

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

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

• Provisões técnicas (quando houver): termo utilizado para definir valores matematicamente calculados pelo segurador,
com base nos prêmios recebidos dos segurados, para garantia dos pagamentos eventuais dos riscos assumidos e não
expirados. São formadas por provisões de prêmios não ganhos (+) provisões de riscos decorridos (+) provisões (podem
conter outras provisões ou provisões para contingências e provisões para resgate e sorteio).

• Exigível a longo prazo: desta rubrica fazem parte as obrigações da companhia com vencimentos após o término do exercício
social seguinte.

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

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

• prêmios ganhos (quando houver): total de prêmios emitidos (-) prêmios restituídos (-) prêmios de cosseguros cedidos (-)
prêmios de resseguros cedidos;

• sinistros retidos (quando houver): total dos sinistros (+) recuperação de sinistros (+) variação da provisão do IBNR.

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

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

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

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

CAPÍTULO 3 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO 1 – INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

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

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

1.2.1 Qual a origem anterior do capital controlador da empresa?

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

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

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

EP009

1.4 Informe o ano de constituição da empresa.

EP010 � Se o ano indicado for anterior
a 1995, passe para a questão 1.5.

1.4.1 Qual o processo de constituição da empresa?

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

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

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

1 SIM
2 NÃO EP015

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

1 SIM
2 NÃO EP018

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

1 SIM
2 NÃO EP019

CAPÍTULO 2 – INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS

Atenção: informações relativas ao balanço patrimonial.

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

2000 2001

Ativo Total EY156 EY115

Ativo Circulante EY157 EY116

Disponibilidades/Disponível EY158 EY117

Realizável a longo prazo EY102 EY121

Ativo permanente EY103 EY122

Passivo Total EY104 EY123

Provisões técnicas (quando houver) EY105 EY124

Passivo Circulante EY106 EY125

Exigível a longo prazo EY113 EY132

Patrimônio líquido EY114 EY133

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

2000 2001

Prêmios ganhos (quando houver) EY138 EY147

Sinistros retidos (quando houver) EY139 EY148

Resultado operacional EY144 EY153

Resultado não operacional EY145 EY154

Resultado líquido EY146 EY155

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

Salários e outras remunerações

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

participação nos lucros, honorários da diretoria, etc. Não incluir pagamento a autônomos) EY025

Retiradas e pró-labores dos proprietários e sócios EY026

Encargos sociais, trabalhistas (parte do empregador) e benefícios EY027

Total (EY025+EY026+EY027) EY028
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2.4 Informe o número, em 31/12/2001, de:

Estado de São Paulo Total Brasil

Clientes pessoa física EM001 EM004

Clientes pessoa jurídica EM002 EM005

Total de clientes EM003 EM006

CAPÍTULO 3 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

Estado de São Paulo Total Brasil

Computadores de grande porte (supercomputadores e mainframes) EN002 EN010

Computadores de médio porte (minis e superminis) EN003 EN011

Terminais sem processadores (“terminais burros”) EN004 EN013

Microcomputadores PC (incluir portáteis)

Pentium III e similares EN005 EN014

Pentium II e similares EN006 EN015

Pentium, 586, 486, 386 e abaixo EN007 EN016

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

Total EN009 EN018

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

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

1 SIM
2 NÃO

Rede local EN023

Rede de longa distância

Das unidades locais com a administração central

(sede, central de compras, etc.) EN026

Clientes EN029

Governo EN031

Bolsas de valores (nacionais) EN035

Bolsas de valores (internacionais) EN036

Matriz (no exterior) EN037

Outras instituições financeiras

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

Outros (inclusive outros tipos de parceiros e colaboradores) EN078
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3.3 Qual a largura de banda de maior capacidade utilizada pela empresa, em 2001?

Atenção: conexão com telefone convencional e modem padrão corresponde ao uso de linhas telefônicas por meio de
discagem manual ou automática do número do provedor de acesso.
Por conexão dedicada compreenda-se o uso de uma linha de comunicação dedicada exclusiva, sem a necessidade
de discagem do número do provedor de acesso.

1 Conexão com telefone convencional e modem padrão até 56 kbps

2 Conexão dedicada 64 kbps

3 Conexão dedicada 128 kbps

4 Conexão dedicada acima de 128 kbps até 2 Mbps

5 Conexão dedicada acima de 2 Mbps

EN040

3.4 A empresa possuía página na Internet, em 2001?

1 SIM

2 NÃO EN055 � Se NÃO (cód. 2), passe para o capítulo 4.

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

1 SIM

2 NÃO

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

Certificado eletrônico de segurança EN059

Oportunidades de emprego na empresa
(banco de currículos) EN063

Serviço de atendimento ao consumidor (SAC) EN066

Outros EN074

RESPONSÁVEL POR ESTE BLOCO:

Nome _____________________________________________________________________________________________________

Cargo ou função ____________________________________________________________________________________________

Observações _______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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