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2 SERVIÇOS COMPLETOPAEP

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

GERAIS

1. Informações contábeis são aquelas de competência no ano civil de 2001 (janeiro a dezembro).

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

3. Informe os valores monetários em reais, desprezando e não arredondando os centavos. Não utilize pontos para separação
de milhares.

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

7 5 8 9 3 6 6 , 00

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?

Refere-se à origem (nacionalidade) do capital controlador.
• 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, inclusive entidades de direito público interno;
• 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).

1.1.1 Indique, por ordem de importância, a(s) nacionalidade(s) do capital controlador da empresa em 31/12/2001.

Atenção: a nacionalidade em questão é do capital e não do sócio controlador. Ex.: se o proprietário de uma empresa é
nascido no Japão, mas domiciliado no Brasil, então o capital é considerado nacional.

Indicar as três principais nacionalidades do capital do(s) sócio(s) controlador(es), tendo em vista que sócio controlador é a
pessoa, física ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que é titular dos direitos
de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia geral e o poder de
eleger a maioria dos administradores da companhia, e que usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar
o funcionamento dos órgãos da companhia.

Atenção: considere de maior importância a nacionalidade da maior parcela do capital controlador, ou seja, no caso de haver
dois ou mais sócios cujo capital seja de igual nacionalidade, considere-os  conjuntamente. Ex.: em uma empresa
com três controladores, sendo um com capital nacional, que detém 40% do capital total, e dois com capital francês,
detendo 30% cada, a principal nacionalidade do capital é  francesa, pois 60% (30% + 30%) provêm da França.

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 este 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;
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• 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;

• terceirização de atividade de outra empresa: a empresa foi originalmente formada em decorrência da externalização de
atividades produtivas ou operacionais de outra empresa;

• outro processo de constituição: demais processos de constituição, inclusive a simples abertura de empresa nova.

1.5 Qual a natureza jurídica da empresa em 31/12/2001?

• 100 Administração Pública: todo aparelhamento do Estado, pré-ordenado à realização de seus serviços, visando a satisfação
das necessidades coletivas, quais sejam:

órgão público: parte integrante da administração pública do governo federal, estadual ou municipal (o mais comum do âmbito da
pesquisa são os hospitais públicos e os postos de saúde);

autarquia: entidade autônoma, auxiliar e descentralizada da administração pública sujeita a fiscalização e tutela do Estado, com
patrimônio constituído de recursos próprios, e cujo fim é executar serviços de caráter estatal, como, por exemplo, caixas econômicas
e institutos de previdência;

fundação: pessoa jurídica autônoma, destinada a fins de utilidade pública ou de beneficência, mediante dotação especial de
bens livres.

ENTIDADES EMPRESARIAIS: podem ser empresas públicas, sociedades de economia mista e empresas privadas.

EMPRESA PÚBLICA: empresa controlada pelo governo federal, estadual ou municipal (estatais). Não inclui órgãos da admi-
nistração direta ou indireta. Pode ser:
• 201 Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada: reunião de duas ou mais pessoas que se submetem a um

regulamento, a fim de exercer uma atividade comum, assumindo, todas as partes, de forma subsidiária, responsabilidade
solidária pelo total do capital social.

• 202 Sociedade Anônima de Capital Fechado: possui capital social dividido em partes iguais, chamadas ações, e tem a
responsabilidade de seus sócios ou acionistas limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Para  integralizar
o capital social, suas ações são colocadas só para os sócios que participaram da sua constituição e a forma de criação é por
escritura pública ou assembléia.

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA: empresa controlada pelo governo federal, estadual ou municipal, com participação de
acionistas privados. Pode ser:
• 203 Sociedade Anônima de Capital Aberto com Controle Acionário Estatal: possui capital social dividido em partes iguais,

chamadas ações, e tem a responsabilidade de seus sócios ou acionistas limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou
adquiridas. Para integralizar o capital social, suas ações são colocadas à disposição do público em geral para serem negociadas
em mercado de balcão ou em bolsa de valores e a forma de criação é por assembléia geral (convocação por edital).

EMPRESA PRIVADA: empresa controlada por pessoa física ou jurídica de natureza privada, com fins lucrativos. Pode ser:
• 204 Sociedade Anônima de Capital Aberto com Controle Acionário Privado: ver definição no item 203.
• 205 Sociedade Anônima de Capital Fechado: ver definição no item 202.
• 206 Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada: ver definição no item 201.
• 207 Sociedade em Nome Coletivo: formada por duas ou mais pessoas, em que todos os sócios respondem ilimitadamente

pelas obrigações sociais. É uma sociedade contratual; pode ser civil ou comercial, dependendo do seu objeto. Adota como
nome comercial uma razão ou firma social.

• 208 Sociedade em Comandita Simples: constituída por dois tipos de sócios: os comanditados ou solidários, cuja responsabilidade
é ilimitada, respondendo pelo total das obrigações sociais; e os comanditários ou sócios em comandita, cuja responsabilidade
é limitada ao total do capital posto em comandita:
- comanditados: são os que recebem o dinheiro entregue em comandita. Têm por atribuição administrar a sociedade, com

exclusividade, utilizando a firma social;
- comanditários: são os que emprestam o dinheiro. Têm por atribuição fiscalizar os negócios da sociedade e participar das

deliberações  da sociedade, se assim o  desejarem.
• 209 Sociedade em Comandita por Ações: o capital é dividido em ações, respondendo os acionistas apenas pelo valor das

ações subscritas ou adquiridas, mas tendo os diretores ou gerentes responsabilidade subsidiária, ilimitada e solidária, pelas
obrigações sociais. Portanto há sócios de responsabilidade limitada (acionistas) e sócios que, em virtude da função que
ocupam, assumem responsabilidade ilimitada pelas obrigações sociais.

• 210 Sociedade de Capital e Indústria: caracteriza-se pela existência de dois tipos de sócios: um não tem responsabilidade
perante terceiros pelas obrigações sociais e é chamado sócio de indústria (concorre com o trabalho); o outro responde ilimitada
e subsidiariamente pelas obrigações mencionadas e é chamado sócio capitalista (concorre com o capital).

• 211 Sociedade Civil com Fins Lucrativos: destina-se ao exercício de uma profissão que não envolva atos de comércio. É
formada, geralmente, por profissionais liberais que constituem grandes clínicas ou escritórios. Este tipo de sociedade traz, em
sua denominação, a sigla S/C.

• 212 Sociedade em Conta de Participação: formada por duas ou mais pessoas, em que uma delas é o sócio ostensivo, ou
seja, o comerciante que é o único que se obriga perante terceiros, ainda que estes tenham conhecimento da sociedade e só
ele poderá ser declarado falido. Os outros sócios (ocultos) somente participam dos benefícios e dos eventuais prejuízos
decorrentes das atividades do sócio ostensivo, de acordo com os termos precisos do contrato.
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• 213 Firma Mercantil Individual: nome que identifica o comerciante no exercício do comércio. A firma individual é composta
pelo nome civil do comerciante, na forma abreviada ou por extenso, e não deve deixar qualquer dúvida quanto à identificação
da pessoa que o adotar.

• 214 Cooperativa: sociedade de pessoas com forma e natureza jurídica próprias, constituída para prestar serviços a seus
associados, que são ao mesmo tempo donos e usuários da cooperativa. Para sua formação é necessário, que, no mínimo, 20
pessoas físicas que se organizem para atingir objetivos comuns.

• 299 Outras Formas de Organização Social: qualquer outra forma de organização de entidade empresarial com fins lucrativos,
que não esteja elencada anteriormente.

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS: pessoas jurídicas de direito privado que não distribuem, entre os seus sócios ou
associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividen-
dos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os
aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social. Podem ser:
• 301 Fundação Mantida com Recursos Privados: pessoa jurídica autônoma, destinada a fins de utilidade pública ou de

beneficência, mediante dotação especial de bens livres.
• 302 Associação (condomínio, igreja, entidade classista, etc.): pessoa jurídica composta pela associação de indivíduos ou

grupos, com interesses comuns e objetivos definidos.
• 303 Cartório: serviço público, exercido em caráter privado. Disso resulta que as pessoas investidas na função notarial, mediante

concurso público, não são funcionários do Estado e nem participam dos quadros de pessoal do serviço público.
• 399 Outras Formas de Organização sem Fins Lucrativos: qualquer outra forma de organização sem fins lucrativos, que não

esteja elencada anteriormente.

PESSOAS FÍSICAS
• 400 Pessoas Físicas e Outras formas de Organização Legal: Podem ser:

- pessoa física equiparada a pessoa jurídica;
- segurado especial;
- autônomo ou equiparado, com ou sem empregados (empregador rural, profissional liberal, etc.);
- empregador doméstico;
- construção civil – pessoa física;
- empresário – titular de empresa/sócio;
- outras formas de organização.

1.7 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.

1.8 A empresa incorporou ou adquiriu outras sociedades entre 1995 e 2001?

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

1.9 A empresa tinha participação em joint venture, em 31/12/2001?

Joint venture: ver definição na questão 1.4.1.

CAPÍTULO 2 – INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS

As informações econômico-financeiras devem ser as de competência do ano civil de 2001 (janeiro a dezembro). Informe os valores em
reais e despreze os centavos.

2.1 Receita da empresa em 2001 (valores em reais, despreze os centavos).

• Receita bruta da prestação de serviços: receita obtida com a prestação de serviços, não deduzida dos impostos e contribuições
incidentes sobre vendas; das vendas canceladas ou anuladas e devolução no próprio período base; dos abatimentos sobre
vendas; e dos descontos incondicionais concedidos. Não incluir receitas com mercadorias revendidas e com venda de marcas
e patentes.

• Receita bruta de outras atividades: receita bruta de venda de produtos de fabricação própria e revenda de mercadorias, etc.,
não deduzida dos impostos e contribuições incidentes sobre vendas; das vendas canceladas ou anuladas e devoluções no
próprio período-base; dos abatimentos sobre vendas; e dos descontos incondicionais concedidos. Considera-se a receita
bruta com o IPI (Imposto sobre Produção Industrial), conforme Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.).

• Deduções: impostos e contribuições sobre venda de serviços (IPI, ICMS, ISS, IE, Cofins, Simples, PIS e outras taxas que
guardam proporcionalidade com o preço de venda e a quota de contribuição, ou retenção cambial, devida na exportação);
vendas canceladas e as devolvidas no próprio período-base; abatimentos concedidos em função dos eventos ocorridos após
a venda; e descontos incondicionais concedidos no momento da venda e destacados na respectiva nota fiscal.

• Receitas financeiras: descontos obtidos na liquidação antecipada de obrigações, receita de juros, lucro na operação de
reporte e prêmios de resgate de títulos ou debêntures, receitas decorrentes de operação pré-fixada e pós-fixada (inclusive
cambial).

• Variações monetárias ativas: ajustes feitos no valor  dos  créditos e das obrigações, expressos em moeda nacional, decorrentes
de atualização de seu valor em função da taxa de câmbio ou de índices aplicáveis por disposição legal ou contratual.
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• Subvenções e dotações orçamentárias: transferências realizadas pelo governo (federal, estadual ou municipal) destinadas
a despesas de custeio. Não devem ser incluídas as subvenções para investimentos, como devolução, isenção ou redução de
impostos devidos pela empresa ou incentivos fiscais (redução do ICMS devido ou devolução de ICMS recolhido).

• Outras receitas operacionais: aluguéis; recuperação de créditos, de custos ou despesas; resultado positivo na equivalência
patrimonial; reversão de provisões e amortização de deságios de investimentos avaliados pela equivalência, etc.

• Receitas não-operacionais: todas as receitas decorrentes de operações não incluídas nas atividades principais e acessórias
da empresa, como ganhos de capital na venda de bens e direitos do ativo permanente e outros.

2.2 Gastos com pessoal ocupado da empresa em 2001 (valores em reais, despreze os centavos).

• 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 a Previdência
Social; FGTS; indenizações pagas a empregados por dispensa, etc.; contribuições para previdência privada e outros benefíci-
os concedidos aos empregados (médicos, creche, transporte, educação, etc.).

2.3 Custos e despesas da empresa em 2001 (valores em reais, despreze os centavos).

• Arrendamento: contrato consensual pelo qual, em troca de uma remuneração ou de um benefício, uma pessoa se comprome-
te a dar a outra o uso e desfrute, durante certo tempo, de uma coisa, ou a prestar-lhe certos serviços ou a realizar para ela uma
determinada obra. Não incluir aqui o leasing (arrendamento mercantil).

• Arrendamento mercantil (leasing): contratos de arrendamento de bens, normalmente de longo prazo, prevendo pagamentos
parcelados mensais e com opção de compra no final do contrato por valor efetivo de mercado (Lei nº 6.099, de 12 de setembro
de 1974).

• Depreciação, amortização e exaustão: perda de valor dos direitos de bens físicos sujeito a desgaste por uso, bens de
utilização de longo prazo (propriedade industrial ou comercial) ou recursos minerais, florestais ou bens aplicados nessa explo-
ração.

• Royalties: pagamentos efetuados a pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas ou não no país, pelo uso de patentes de inven-
ção, processos e fórmulas de fabricação, ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio.

• Custos das mercadorias revendidas: correspondem ao estoque inicial mais as compras líquidas, menos o estoque final das
mercadorias para revenda.

• Despesas financeiras: gastos da empresa pelo uso de capitais de terceiros, como despesas de títulos de crédito, correção
monetária pré-fixada e outros.

• Variações monetárias passivas: variações monetárias de obrigações ou perdas cambiais e monetárias na realização de
créditos.

• Doações e contribuições sociais: incluir doações e patrocínios de caráter cultural e artístico; doações a instituições de
ensino e pesquisa; doações a entidades civis; e outras contribuições e doações.

• Outras despesas operacionais e não-operacionais: deságio de investimentos, quando amortizado; perdas de capital na
venda de bens e direitos do ativo permanente; despesas com a constituição de provisão para perdas prováveis na alienação de
investimentos e outros.

2.4 Investimentos realizados no ativo imobilizado da empresa em 2001 (valores em reais, despreze os centavos).

Atenção: considerar somente as compras (investimentos) realizadas em 2001 (Ex.: compra de novos equipamentos, terrenos,
patentes, veículos, computadores, etc.). Não incluir os resultados do ativo.

• Demais aquisições:
 - bens tangíveis: bens corpóreos, concretos, que possuem existência física, como dinheiro, mercadorias em estoque, veícu-

los, imóveis, etc.
- bens intangíveis: bens incorpóreos, abstratos, que não possuem existência física, como direitos sobre marcas,  patentes,

direitos autorais, etc.

2.5 Patrimônio da empresa em 31/12/2001 (valores em reais, despreze os centavos).

• ativo: compreende os bens e os direitos da entidade, expressos em moeda;
• passivo: compreende basicamente as obrigações a pagar, isto é, as quantias que a empresa deve a terceiros, expressas em

moeda;
• patrimônio líquido: matematicamente, corresponde à diferença entre o valor do ativo e do passivo de uma entidade, em

determinado momento, expressas em moeda.
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CAPÍTULO 3 – EMPREGO E RECURSOS HUMANOS

Pessoal ocupado, assalariados e não-assalariados: ver definições no questionário, bloco 1, capítulo 3 – Emprego e Recursos Humanos.

3.1 Informe o número de pessoas ocupadas na empresa, segundo as categorias ocupacionais, em 31/12/2001.

Atenção: nas cooperativas, os cooperados devem ser classificados como não-assalariados. Nas empresas que contratam
cooperativas para prestação de serviços, não incluir essa mão-de-obra junto com pessoal ocupado.

3.2 Informe o número de trabalhadores na empresa com outros tipos de vínculo, 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 ativida-
de profissional na empresa, mas eram contratados e remunerados diretamente por outras empresas. Incluir as pessoas
contratadas por meio de cooperativas.

• Estatutários: funcionários públicos cujo vínculo empregatício é regido por estatuto próprio do poder público a que serve
(federal, estadual ou municipal).

CAPÍTULO 1 – INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS

Atenção:para responder a 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 Nacional
2 Estrangeira
3 Nacional e estrangeira EP001  → Se Nacional (cód. 1),  passe para a questão 1.2.

1.1.1 Indique, por ordem de importância, a(s) nacionalidade(s) do capital controlador da empresa em 31/12/2001.

Atenção: incluir o Brasil entre as respostas, caso a nacionalidade brasileira figurar entre as três principais.
Caso haja dois ou mais sócios, cujo capital seja de igual nacionalidade, considere-os conjuntamente e informe-a
apenas uma vez.
O capital controlador é considerado estrangeiro apenas quando pertencer a pessoa física com domicílio no exterior
ou jurídica sediada em outro país.

Nome do país Código do país
(codificar no escritório)

Principal nacionalidade _______________________________________________ EP003  

Segunda principal nacionalidade _______________________________________________ EP004  

Terceira principal nacionalidade _______________________________________________ EP005  

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 Nacional
2 Estrangeira
3 Nacional e estrangeira EP007

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
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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
5 Em joint venture

6 Em terceirização de atividade de outra empresa
7 Outro processo de constituição EP011

1.5 Qual a natureza jurídica da empresa em 31/12/2001?

Administração pública
100 Administração Pública (órgãos do governo, autarquias, fundações, etc.)

Entidades empresariais
201 EMPRESA PÚBLICA – Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada
202 EMPRESA PÚBLICA – Sociedade Anônima de Capital Fechado
203 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – Sociedade Anônima de Capital Aberto com Controle Acionário Estatal

204 Sociedade Anônima de Capital Aberto com Controle Acionário Privado
205 Sociedade Anônima de Capital Fechado
206 Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada
207 Sociedade em Nome Coletivo
208 Sociedade em Comandita Simples
209 Sociedade em Comandita por Ações
210 Sociedade de Capital e Indústria
211 Sociedade Civil com Fins Lucrativos
212 Sociedade em Conta de Participação
213 Firma Mercantil Individual
214 Cooperativa
299 Outras Formas de Organização Social

Entidades sem fins lucrativos
301 Fundação Mantida com Recursos Privados
302 Associação (condomínio, igreja, entidade classista, etc.)
303 Cartório
399 Outras Formas de Organização Sem Fins Lucrativos

Pessoas físicas
400 Pessoas Físicas e Outras Formas de Organização Legal

EP013

1.6 No período de 1995 a 2001, houve alteração da natureza jurídica da empresa?

1 Não houve alteração
2 Passou de pública/estatal a empresa privada
3 Passou de privada a empresa pública/estatal

EP014

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

1 SIM
2 NÃO EP015

1.8 A empresa incorporou ou adquiriu outras sociedades entre 1995 e 2001?

1 SIM
2 NÃO EP016

1.9 A empresa tinha participação em joint venture, em 31/12/2001?

1 SIM
2 NÃO EP017
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CAPÍTULO 2 – INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS

Informe os valores para os itens abaixo relacionados.

2.1 Receitas da empresa em 2001 (valores em reais, despreze os centavos).

Receita bruta da prestação de serviços EY001 ,00

Receita bruta de outras atividades

(venda de produtos de fabricação própria, incluir IPI,

receita de revenda de mercadorias, etc.) EY002 ,00

Deduções

(impostos e contribuições, Simples, vendas canceladas,

abatimentos e descontos incondicionais) EY003 ,00

Receita líquida (EY001+EY002-EY003) EY004 ,00

Receitas financeiras e variações monetárias ativas

(não deduzir despesas financeiras) EY005 ,00

Subvenções, dotações orçamentárias recebidas

do governo e transferências de recursos EY006 ,00

Outras receitas operacionais EY007 ,00

Receitas não-operacionais

(não incluir saldo credor da correção monetária) EY009 ,00

Total (EY004+EY005+EY006+EY007+EY009) EY010 ,00

2.2 Gastos com pessoal ocupado da empresa em 2001 (valores em reais, despreze os centavos).

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 ,00

Retiradas e pró-labores dos proprietários e sócios EY026 ,00

Encargos sociais, trabalhistas (parte do empregador) e benefícios EY027 ,00

Total (EY025+EY026+EY027) EY028 ,00

2.3 Custos e despesas da empresa em 2001 (valores em reais, despreze os centavos).

Aluguéis e arrendamento de imóveis, máquinas, equipamentos

e veículos (incluir despesas com condomínio e similares) EY031 ,00

Arrendamento mercantil (leasing) EY032 ,00

Serviços prestados por pessoas físicas sem vínculo empregatício

(autônomos/profissionais liberais) EY034 ,00

Serviços prestados por terceiros – pessoas jurídicas

(jurídico, informática, contabilidade, publicidade, vigilância, etc.) EY035 ,00

Energia elétrica, gás, água e esgoto EY036 ,00

Serviços de comunicação

(telefone, correio, Internet, fax, transmissão de dados e semelhantes) EY037 ,00

Impostos, taxas e contribuições

(IPTU, ITR, IPVA, CPMF, IR, CSLL, incêndio, etc. NÃO incluir

impostos incidentes sobre vendas como ICMS, ISS, etc.) EY038 ,00
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Depreciação, amortização e exaustão EY039 ,00

Royalties pelo uso de marcas, patentes e franquias EY040 ,00

Custos das mercadorias revendidas EY016 ,00

Despesas financeiras e variações monetárias passivas EY043 |,00

Doações e contribuições sociais EY044 ,00

Prêmios de seguros EY045 ,00

Outras despesas operacionais

(não incluir gastos com pessoal) EY048 ,00

Não-operacionais (não incluir contribuições, participações

e provisão para o Imposto de Renda) EY049 ,00

Total EY163 ,00

2.4 Investimentos realizados no ativo imobilizado da empresa em 2001 (valores em reais, despreze os centavos).

Atenção: incluir aquisições (exceto leasing), produção própria realizada para o ativo e melhorias.

Terrenos, edificações e ampliações EY055 ,00

Equipamentos e instalações de processamento de dados

(computadores, modens, coletores de dados, etc.) EY056 ,00

Outras máquinas e instalações EY057 ,00

Softwares (copyright) EY058 ,00

Marcas, patentes e franquias EY063 ,00

Demais aquisições (bens tangíveis e intangíveis) EY065 ,00

Total (EY055+EY056+EY057+EY058+EY063+EY065) EY069 ,00

2.5 Patrimônio da empresa em 31/12/2001 (valores em reais, despreze os centavos).

Ativo EY070 ,00

Passivo EY071 ,00

Patrimônio líquido (EY070-EY071) EY072 ,00
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QUADRO RESUMO DAS UNIDADES LOCAIS

2.6 Indique o tipo de empresa em 31/12/2001.

1 Empresa unilocal
2 Empresa multilocal EX001  → Se unilocal (cód. 1), passe para o capítulo 3.

2.6.1 Responda as informações abaixo para todas as unidades locais da empresa no Estado de São Paulo.

Atenção:valores em reais, despreze os centavos.
Ao informar o valor da receita líquida, incluir valores de transferências efetuadas.

(UX 001)  (CNAE_U) (UH001a)   (UY001) (UY002)
Sufixo do CNPJ Classificação  Total de pessoas Total de salários, retiradas e Receita líquida da
da unidade local   Nacional de ocupadas na outras remunerações pagas  unidade local em 2001

Atividades  unidade local,  pela unidade local, em 2001
Econômicas da em 31/12/2001  (valores em bruto)
unidade local

1. ,00 ,00

2. ,00 ,00

3. ,00 ,00

4. ,00 ,00

5. ,00 ,00

6. ,00 ,00

7. ,00 ,00

8. ,00 ,00

9. ,00 ,00

10. ,00 ,00

11. ,00 ,00

12. ,00 ,00

13. ,00 ,00

14. ,00 ,00

15. ,00 ,00

16. ,00 ,00

17. ,00 ,00

18. ,00 ,00

19. ,00 ,00

20. ,00 ,00

CAPÍTULO 3 – EMPREGO E RECURSOS HUMANOS

Leia as definições das categorias ocupacionais para responder o 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 acidentes, 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 atividade
de conselheiros na empresa, bem como autônomos e o pessoal que se encontrava trabalhando dentro da empresa, mas
era remunerado por outras empresas (p. ex. empresas de prestação de serviços) e estatutários.

Assalariados: pessoas fixas ou temporárias, com vínculo empregatício e remuneradas diretamente pela empresa.

Não-assalariados: proprietários, sócios, etc., que exerciam atividades na empresa, inclusive os membros da família sem remuneração.
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Atenção: incluir os estagiários na categoria de não-assalariados, desde que contratados e remunerados diretamente pela empresa.

3.1 Informe o número de pessoas ocupadas na empresa, segundo as categorias ocupacionais, em 31/12/2001.

Total de pessoas ocupadas (EH026+EH034) EH025

Assalariados EH026

Não-assalariados

(proprietários, sócios, membros da

família sem remuneração, etc.) EH034

3.2 Informe o número de trabalhadores na empresa com outros tipos de vínculo, em 31/12/2001.

Autônomos EH037

Funcionários de outras empresas, alocados

nesta empresa (terceiros) EH038

Estatutários EH039

3.3 Quais foram os benefícios e/ou incentivos oferecidos pela empresa para seus empregados, em 2001?

1 SIM

2 NÃO

Prêmios por produtividade EH344

Previdência privada EH345

Seguro de vida EH346

Plano de saúde EH347

Plano de reembolso vinculado ao salário

(para despesas com saúde, educação, etc.) EH350

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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