Dados sobre a Empresa - Guia EXAME de Sustentabilidade

Informações sobre a empresa
Preencha todos os campos corretamente.

Responsável pela pesquisa do Guia Exame, na empresa (você)
Nome
Telefone

(

)

E-mail

Empresa
Nome (como deve aparecer no Guia)
Razão Social
CNPJ (sem barras, pontos ou traços)
Setor

-- Selecione o setor:

Faturamento anual 2016

-- Selecione o faturamento:

Número de colaboradores (Dez 2016)

-- Selecione o número de colaboradores:

Endereço da Sede (Rua / Av.)
Número
Complemento
Estado

-- Selecione o estado:

Cidade

-- Selecione a cidade:

CEP (sem traço)
Telefone

(

)

Website

Presidente / Diretor Geral
Nome
E-mail

Assessor de Imprensa, ou profissional responsável por contatos com a mídia
Nome
E-mail
Telefone

(

)

Caracterização da empresa
A empresa é listada em bolsa de
valores?

Não
Sim

Configuração societária da empresa

S/A de capital aberto
S/A de capital fechado
Limitada
Cooperativa (Ltda ou não)
Outros

Caracterização do Controle Societário
Devem ser inscritas somente empresas que tenham atividades produtivas/comerciais, isto é, que sejam consideradas
operacionais. Empresas que não tenham atividades produtivas (“holdings” não-operacionais) devem participar apenas por
meio de suas controladas, as quais deverão informar a que controladoras ou grupos econômicos são vinculadas.
Como é caracterizado o controle
societário?

Familiar / Multifamiliar
Estatal
Subsidiária, coligada ou controlada de outra
empresa ou grupo econômico multinacional
(matriz nacional)
Subsidiária, coligada ou controlada de outra
empresa ou grupo econômico multinacional
(matriz estrangeira)
Pulverizado (maior acionista com menos de 20%
do capital total e um mínimo de 50 sócios)
Compartilhado
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Outras participações em guias
A empresa participou do "Guia
Melhores e Maiores" da Exame nos
últimos 5 anos?

Sim

A empresa participou do "Melhores
Empresas para Tabalhar" nos últimos 5
anos?

Sim

A empresa participou do "Guia Exame
de Sustentabilidade" nos últimos 5
anos?

Sim

Não

Não

Não
salvar
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