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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 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.

1.1 Receitas 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 devoluções 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.

• 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.

1.2 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 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.).
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1.3 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 compromete
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.

• 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
exploração.

• Royalties: pagamentos efetuados a pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas ou não no país,  pelo uso de patentes de
invenção, 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.

• 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.

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

• 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.

1.4 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, veículos,

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

direitos autorais, etc.

1.5 Patrimônio Líquido 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, expressa em moeda.
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CAPÍTULO 1 – INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS

Informe os valores para os itens abaixo relacionados.

1.1 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

1.2 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

1.3 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

1.4 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

1.5 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

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

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

1.6.1 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.

(CNAE_U) (UH001a)   (UY001)
(UX 001) Classificação  Total de pessoas Total de salários, retiradas e (UY002)

Sufixo do CNPJ   Nacional de ocupadas na outras remunerações pagas Receita líquida da
da unidade local Atividades  unidade local,  pela unidade local, em 2001  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
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RESPONSÁVEL POR ESTE BLOCO:

Nome

Cargo ou função

Observações



SEADE
Fundação Sistema de Estadual de Análise de Dados

Avenida Cásper Líbero, 464     (11) 3224.1784    CEP 01033-000     São Paulo     SP
www.seade.gov.br     paep2001@seade.gov.br

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

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

entidades:

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

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

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

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

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

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

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

COMPETÊNCIA EM EDUCAÇÃO PÚBLICA PROFISSIONAL


