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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

CAPÍTULO 4 – EMPREGO E RECURSOS HUMANOS

Assalariados: pessoas que recebem salários pagos pela empresa, ocupadas em atividade no setor financeiro.

Atenção:as categorias ocupacionais devem ser definidas segundo a atividade desenvolvida e não pelo nível de escolaridade.
Incluir estatutários, pessoas que em 31/12/2001 exerciam atividade profissional na empresa e estavam sujeitos ao estatuto
próprio das Instituições Financeiras.
Nas cooperativas, os cooperados que exerciam atividade com vínculo empregatício e recebiam salário devem ser incluídos
nos assalariados (segundo a categoria ocupacional); e os que exerciam atividade sem vínculo empregatício (e não recebiam
salário) devem ser incluídos em não assalariados. Para os membros do conselho, ver definição de pessoal ocupado
constante do questionário na abertura deste capítulo.

4.3 Informe o número de trabalhadores na empresa com outros tipos de vínculo, no Estado de São Paulo e o total no Brasil,
em 31/12/2001.

• Autônomos: pessoas que em 31/12/2001 exerciam habitualmente atividade profissional remunerada, sem qualquer vínculo
empregatício, como, por exemplo, profissionais liberais ou representantes comerciais.

• Funcionários de outras empresas, alocados nesta empresa (terceiros): pessoas que em 31/12/2001 exerciam atividade
profissional na empresa, mas eram contratadas e remuneradas diretamente por outras empresas.

4.5 Indique a escolaridade mínima exigida para contratação da maioria dos empregados da empresa, por categoria
ocupacional, em 2001.

• Pós-graduação: curso destinado a pessoas que já concluíram um curso superior e pretendem aprofundar seus conhecimentos
em determinada área.
- Especialização ou aperfeiçoamento: curso de pós-graduação latu sensu que não confere grau acadêmico.
- Mestrado ou Doutorado: curso de pós-graduação stricto sensu que confere grau acadêmico.
- MBA – Master in Business Administration (Mestre em Administração de Negócios): voltado à formação de dirigentes

empresariais, com no mínimo de 360 horas de curso, que desenvolve competências relacionadas à administração, tais como
finanças, marketing, recursos humanos.

4.7 Quais escolas profissionalizantes foram privilegiadas pela empresa no processo de contratação, em 2001?

• Escolas técnicas profissionalizantes federais, estaduais e municipais: aquelas mantidas pelo poder público que oferecem
cursos de educação profissional, técnico de nível médio.

• Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial): instituição de direito privado administrada em cada um dos Estados do
país pela respectiva Federação do Comércio.

• Sesi (Serviço Social da Indústria): instituição de direito administrada em cada um dos Estados do país pela respectiva Federação
da Indústria; embora o nome da entidade não sugira que se trate de uma instituição especializada em educação profissional,
a exemplo do que ocorre com o Senac e o Senai, o Sesi também oferece programas de educação profissional como parte de
sua política de promoção social.

• Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial): instituição de direito privado administrada em cada um dos Estados do
país pela respectiva Federação da Indústria.

• Outras: outras escolas e/ou instituições públicas ou privadas que oferecem cursos profissionalizantes de interesse para o
setor financeiro.

4.8 Indique o que envolveu a rotina de trabalho da maioria dos empregados da empresa, por categoria ocupacional, em 2001.

• Uso de equipamento de automação: compreende o uso de equipamentos como leitores óticos de documentos; equipamentos
de autenticação mecânica de documentos; etc.

4.9 Indique as carências identificadas no desempenho profissional dentro da rotina de trabalho, da maioria dos empregados
da empresa, por categoria ocupacional, em 2001.

Atenção: deve-se considerar a situação real do quadro de funcionários e não a ideal.

4.10 A empresa custeou, direta ou indiretamente, cursos para seus empregados, em 2001?

Custear diretamente: a empresa assume, integral ou parcialmente, o pagamento de cursos de longa ou curta duração a seus
empregados.
Custear indiretamente: a empresa não assume o custo direto dos cursos, mas apóia indiretamente seus empregados, para que
possam freqüentar o curso, concedendo-lhes abono das horas e/ou dias de ausência na empresa.

4.11 Quais cursos voltados para o sistema financeiro a empresa teve dificuldade de encontrar no mercado para reciclagem ou
capacitação dos empregados, em 2001?

Indicar o tipo e especificar o tema do curso voltado para o sistema financeiro que a empresa teve dificuldade de encontrar no
mercado, quando houve necessidade de capacitar e/ou reciclar profissionalmente (atualização de conhecimento) seus empregados.
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CAPÍTULO 4 – EMPREGO E RECURSOS HUMANOS

Leia as definições das categorias ocupacionais para responder ao quadro de pessoal ocupado.

Pessoal ocupado: corresponde ao número de pessoas fixas ou temporárias, com ou sem vínculo empregatício, que no dia 31/12/2001
encontravam-se exercendo algum trabalho para a empresa. Devem ser incluídas as pessoas afastadas em gozo de férias, licenças, seguros
por acidente, etc., desde que estes afastamentos não tenham sido superiores a 30 dias, bem como aquelas em licença-maternidade.

Atenção: não devem ser incluídos os membros dos Conselhos Administrativo, Diretor ou Fiscal que desenvolviam apenas a atividade
de conselheiros na empresa, bem como autônomos e o pessoal que se encontrava trabalhando dentro da empresa, mas
era remunerado por outras empresas.

Ocupações auxiliares e básicas: esta categoria compreende as ocupações auxiliares ou dedicadas a tarefas básicas. Ex.: escriturário,
auxiliar de escritório, digitadores, operadores de computador, operadores de telemarketing, operadores de câmbio, vendedores,
representantes, contínuos, etc.

Ocupações técnicas de nível médio e assemelhadas: ocupações com funções de analisar documentos e propostas; executar atividades
de rotina; controlar os serviços da área, distribuí-los e supervisionar; registrar entradas e saídas; entre outras. A maioria destas ocupações
corresponde a técnico de nível médio (2º grau) ou correspondente. Ex.: assistentes administrativos, encarregados de digitação e operação,
corretores, técnicos de contabilidade, vendedores técnicos, secretários, etc.

Atenção: incluir nesta categoria os chefes de escritório e tesoureiros.

Analistas e gerentes: pessoal com ocupações principalmente de gerência e análise, com funções de planejar, analisar, organizar e
controlar as atividades administrativa, de tecnologia e principal (financeira), também participam da elaboração e execução das políticas
de ação da empresa. Ex.: gerentes financeiros e demais gerentes, analistas de sistemas, de crédito e demais analistas, advogados,
administradores, auditores, contadores, economistas, etc.

Atenção: incluir nesta categoria trainees e assessores.

Diretores: pessoal com ocupações de dirigentes no mais alto nível, como representante dos proprietários ou acionistas, ou, ainda, por
conta própria, atuando como representante legal, com funções de planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades de uma empresa
do sistema financeiro, fixando políticas de ação e acompanhando seu desenvolvimento para assegurar o cumprimento dos objetivos e
metas estabelecidas. Ex.: diretor superintendente, diretor presidente (desde que exerça atividades na empresa), diretor vice-presidente,
diretor geral, diretor adjunto, entre outros.

Outros: pessoal alocado em atividades de apoio, tais como manutenção predial, limpeza, copa, vigilância, frota, etc., desde que contratados
pela empresa. Ex.: eletricistas, encanadores, copeiras, motoristas, etc.

Não-assalariados: proprietários, sócios, etc., que exerciam atividades na empresa, inclusive os membros da família sem remuneração.

Atenção: incluir estagiários na categoria de não-assalariados, desde que contratados e remunerados diretamente pela empresa.

4.1 Informe o número de pessoas ocupadas na empresa, alocadas no Estado de São Paulo, por sexo, segundo as categorias
ocupacionais, em 31/12/2001.

Total Homens Mulheres

Total de

pessoas ocupadas (EH002+EH008) EH001 (EH010+EH016) EH009 (EH018+EH024) EH017

Total de assalariados(EH003+...EH007) EH002 (EH011+...EH015) EH010 (EH019+...EH023) EH018

Ocupações auxiliares e básicas EH003 EH011 EH019

Ocupações técnicas de nível

médio e assemelhadas EH004 EH012 EH020

Analistas e gerentes EH005 EH013 EH021

Diretores EH006 EH014 EH022

Outros (manutenção, limpeza,

vigilância, copa, etc.) EH007 EH015 EH023

Total de não-assalariados

(proprietários, sócios, membros

da família sem remuneração, etc.)EH008 EH016 EH024
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4.2 Informe o número de pessoas ocupadas na empresa, em todo o Brasil, segundo as categorias ocupacionais, em 31/12/2001.

Total Brasil

Total de pessoas ocupadas (EH026+EH034) EH025

Total de assalariados (EH029+...EH033) EH026

Ocupações auxiliares e básicas EH029

Ocupações técnicas de nível médio e assemelhadas EH030

Analistas e gerentes EH031

Diretores EH032

Outros (manutenção, limpeza, vigilância, copa, etc.) EH033

Total de não-assalariados

(proprietários, sócios, membros da família sem remureração, etc.) EH034

4.3 Informe o número de trabalhadores na empresa com outros tipos de vínculo, no Estado de São Paulo e o total no Brasil,
em 31/12/2001.

Estado de São Paulo Total Brasil

Autônomos EH035 EH037

Funcionários de outras empresas, alocados nesta

empresa (terceiros) EH036 EH038

Atenção:para as questões 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, considere os critérios vigentes em 2001, mesmo que não tenha ocorrido seleção ou
contratação nesse ano.

4.4 Indique os instrumentos de seleção utilizados pela empresa para a maioria dos empregados, por categoria ocupacional,
em 2001.

1 SIM
2 NÃO
3 Categoria ocupacional inexistente na empresa

Instrumentos de seleção
Ocupações auxiliares Ocupações técnicas de nível Analistas e

e básicas médio e assemelhadas gerentes

Análise de currículo EH040 EH045 EH050

Testes de conhecimento EH041 EH046 EH051

Entrevista EH042 EH047 EH052

Avaliação com psicólogos EH043 EH048 EH053

Indicação ou recomendação EH044 EH049 EH054

4.5 Indique a escolaridade mínima exigida para contratação da maioria dos empregados da empresa, por categoria
ocupacional, em 2001.

Níveis de escolaridade
1 Ensino fundamental completo (1o grau)
2 Ensino médio completo (2o grau)
3 Educação superior completa (3o grau)
4 Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado ou MBA)
5 Categoria ocupacional inexistente na empresa

Categorias ocupacionais

Ocupações auxiliares e básicas EH055

Ocupações técnicas de nível médio e assemelhadas EH056

Analistas e gerentes EH057
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4.6 Indique os requisitos de contratação exigidos pela empresa para a maioria dos empregados, por categoria ocupacional,
em 2001.

1 SIM
2 NÃO
3 Categoria ocupacional inexistente na empresa

Requisitos para contratação
Ocupações auxiliares Ocupações técnicas de nível Analistas e

e básicas médio e assemelhadas gerentes

Conhecimento de línguas estrangeiras EH061 EH071 EH081

Conhecimento de informática EH062 EH072 EH082

Conhecimento de contabilidade EH063 EH073 EH083

Conhecimento de matemática financeira EH064 EH074 EH084

Conhecimento/cursos específicos da área EH065 EH075 EH085

Educação profissional de nível técnico (ensino médio) EH066 EH076 EH086

Experiência profissional EH067 EH077 EH087

Capacidade de trabalhar em grupo EH068 EH078 EH088

Capacidade de liderança EH069 EH079 EH089

Capacidade de comunicação escrita e verbal EH070 EH080 EH090

4.7 Quais escolas profissionalizantes foram privilegiadas pela empresa no processo de contratação, em 2001?

1 SIM
2 NÃO

Escolas técnicas profissionalizantes federais EH121

Escolas técnicas profissionalizantes estaduais EH122

Escolas técnicas profissionalizantes municipais EH123

Senac EH124

Sesi EH125

Senai EH126

Outras EH127

Especifique: (EH128)____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

4.8 Indique o que envolveu a rotina de trabalho da maioria dos empregados da empresa, por categoria ocupacional, em
2001.

1 SIM
2 NÃO
3 Categoria ocupacional inexistente na empresa

Rotinas de trabalho
Ocupações auxiliares Ocupações técnicas de nível Analistas e

e básicas médio e assemelhadas gerentes

Uso de microcomputador EH129 EH137 EH145

Uso de língua estrangeira EH130 EH138 EH146

Comunicação por escrito EH131 EH139 EH147

Expressão e comunicação verbal EH132 EH140 EH148

Uso de matemática financeira EH133 EH141 EH149

Contato com clientes EH134 EH142 EH150

Trabalho em equipe EH135 EH143 EH151

Uso de equipamento de automação EH136 EH144 EH152
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4.9 Indique as carências identificadas no desempenho profissional dentro da rotina de trabalho, da maioria dos empregados
da empresa, por categoria ocupacional, em 2001.

1 SIM
2 NÃO
3 Categoria ocupacional inexistente na empresa

Carências
Ocupações auxiliares Ocupações técnicas de nível Analistas e

e básicas médio e assemelhadas gerentes

Conhecimento de informática EH186 EH194 EH202

Noções básicas de língua estrangeira EH187 EH195 EH203

Comunicação por escrito EH188 EH196 EH204

Expressão e comunicação verbal EH189 EH197 EH205

Conhecimento de matemática financeira EH190 EH198 EH206

Habilidade para lidar com clientes EH191 EH199 EH207

Conhecimento específico da ocupação EH192 EH200 EH208

Conhecimento de equipamentos de automação EH193 EH201 EH209

4.10 A empresa custeou, direta ou indiretamente, cursos para seus empregados, em 2001?

1 SIM
2 NÃO EH095 � Se NÃO (cód. 2), passe para a questão 4.11.

4.10.1 Indique os cursos custeados, direta ou indiretamente, pela empresa a seus empregados, por categoria ocupacional, em
2001.

1 SIM
2 NÃO
3 Categoria ocupacional inexistente na empresa

Cursos
Ocupações auxiliares Ocupações técnicas de nível Analistas e

e básicas médio e assemelhadas gerentes

Ensino médio (2o grau) – regular EH241 EH255 EH269

Educação profissional de nível

técnico (ensino médio) EH242 EH256 EH270

Educação superior (3o grau) EH243 EH257 EH271

Pós-graduação (especialização,

mestrado, doutorado ou MBA) EH244 EH258 EH272

Métodos e técnicas gerenciais EH245 EH259 EH273

Novos produtos EH246 EH260 EH274

Atendimento ao cliente EH247 EH261 EH275

Venda de produtos EH248 EH262 EH276

Informática EH249 EH263 EH277

Línguas estrangeiras EH250 EH264 EH278

Relações humanas EH251 EH265 EH279

Matemática financeira EH252 EH266 EH280

Segurança e higiene no trabalho EH253 EH267 EH281

Outros EH254 EH268 EH282

Especifique: (EH283)____________________________________________________________________________________

4.11 Quais cursos voltados para o sistema financeiro a empresa teve dificuldade de encontrar no mercado para reciclagem ou
capacitação dos empregados, em 2001?

1 SIM
2 NÃO
Cursos
Cursos específicos de curta duração EH291

Especifique: (EH295)____________________________________________________________________________________
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Cursos profissionalizantes de nível médio EH292

Especifique: (EH296)

Cursos de nível superior EH293

Especifique: (EH297)

Cursos de especialização (pós-graduação) EH294

Especifique: (EH298)

4.12 Quais os requisitos considerados para promoção da maioria dos empregados, em 2001?

Atenção: considere os critérios vigentes em 2001, mesmo que não tenha ocorrido promoção nesse ano.

1 SIM
2 NÃO

Tempo de permanência na empresa ou na função EH333

Grau de comprometimento com os objetivos da empresa EH334

Cursos externos de especialização e aperfeiçoamento

pertinentes à função EH335

Aproveitamento em cursos internos EH336

Avaliação do desempenho profissional EH337

Escolaridade EH338

Conhecimento específico da área EH339

Capacidade de trabalhar em grupo EH340

Capacidade de liderença EH341

4.13 Quais foram os benefícios e/ou incentivos oferecidos pela empresa para a maioria dos empregados, em 2001?

1 SIM
2 NÃO

Salário adicional, bônus ou gratificação EH342

Participação nos lucros e/ou resultados EH343

Prêmios por produtividade EH344

Previdência privada EH345

Seguro de vida EH346

Plano de saúde EH347

Plano de reembolso vinculado ao salário para as

despesas com saúde EH348

Plano de reembolso vinculado ao salário para as

despesas com educação EH349

Transporte oferecido pela empresa (não incluir vale-transporte) EH351

Linhas de crédito para funcionários EH352

Convênios odontológicos, farmacêuticos e/ou com óticas EH353

Auxílio-alimentação, vale-refeição ou cesta básica EH354

Creche, auxílio ou reembolso para despesas com creche (ou babá) EH355

RESPONSÁVEL POR ESTE BLOCO:

Nome __________________________________________________________________________________________________________________

Cargo ou função _________________________________________________________________________________________________________

Observações
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