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Ofício-Circular nº 3/2018/CVM/SEP
Rio de Janeiro, 19 de março de 2018.

Assunto: Atualização do Sistema Empresas.NET versão 13.0

Senhor Diretor de Relações com Investidores/Representante Legal/Diretor
Responsável,

1.

O presente Ofício-Circular tem como objetivo informar às companhias abertas,
estrangeiras, incentivadas e às instituições depositárias emissoras de BDR Nível I não
patrocinado que, a partir de 26/03/2018, estará disponível a versão 13.0 do Sistema
Empresas.NET que contempla (i) a eliminação da exigência de relacionar um
Formulário Cadastral (FCa) para efeito da entrega dos demais formulários
estruturados (Demonstrações Financeiras Padronizadas - DFP, Informações
Trimestrais - ITR, Formulário de Securitizadora - SEC e Formulário de Referência –
FRe), (ii) a possibilidade de exportação e importação individual dos quadros
estruturados do FRe e FCa; (iii) a criação da associação (Categoria/Tipo/Espécie) para
envio do Mapa Final de Votação Detalhado, previsto no art. 21-W, §6º, II da Instrução
CVM nº 481/09 e (iv) o novo layout do sistema.

2.

Até 02/04/2018, serão aceitos documentos gerados pela versão atual e por esta versão
13.0. A partir de 03/04/2018, somente serão aceitos documentos gerados pela versão
13.0.

3.

O download da versão 13.0 poderá ser feito pela página eletrônica da CVM na rede
mundial de computadores (http://www.cvm.gov.br, seção INFORMAÇÕES DE
REGULADOS, Companhias, Empresas.NET ou por meio da CENTRAL DE SISTEMAS,
Informações sobre companhias, Programas de envio de documentos - Downloads),
bem como pela página da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)
(http://www.bmfbovespa.com.br - Serviços - Serviços para Empresas, Mais Serviços,
Sistema Empresas.NET).
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4.

A versão 13.0 somente poderá ser instalada em computadores que sigam o padrão IBM
(PC), tenham o Microsoft.Net Framework 4 ou superior e o sistema operacional
Windows Vista Service Pack 1 ou superior ou Windows 7 Service Pack 1 ou Windows
10 na arquitetura de 32 ou 64 bits. Recomenda -se o uso do sistema operacional
Windows 7.0 na arquitetura de 32 ou 64 bits.

5.

Antes da instalação da versão 13.0, deve-se realizar o backup dos formulários não
entregues existentes na versão anterior do Sistema Empresas.NET, por meio da função
“Backup”. Após a instalação da nova versão, para a recuperação dos arquivos, se
necessário, deve ser utilizada a função “Importar”.

6.

Informamos que dúvidas referentes à instalação, utilização e funcionamento do
Sistema Empresas.NET, assim como o relato de problemas ou dificuldades no envio
de documentos, devem ser encaminhados para a Superintendência de Suporte à Pós
Negociação da B3 (SSP).

7.

O contato com a SSP pode ser feito: (a) nos dias úteis, das 7 às 22 horas por meio do email ssp@b3.com.br e pelo telefone (11) 2565 -5000 opção 8; (b) após as 22 horas e em
finais de semana e feriados, exclusivamente pelo telefone (11) 2565-5000 opção 8. As
questões recebidas após as 22 horas dos dias úteis e em fins de semana e feriados
serão tratadas após as 7 horas do dia útil seguinte, exceto as relacionadas à
disponibilidade do sistema para o recebimento de informações, as quais serão
tratadas imediatamente.

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Fernando Soares Vieira,
Superintendente, em 19/03/2018, às 11:03, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
0463568 e o código CRC 69D67C74.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0463568 and the
"Código CRC" 69D67C74.
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