
A Companhia:

A Imprensa Oficial do Estado S.A – IMESP é sociedade por ações, de capital fechado,  
responsável pela edição, impressão e distribuição dos Diários Oficiais, onde são veiculadas 
publicações de natureza pública e privada determinadas por lei. Mantêm sob sua guarda e 
conservação as publicações dos atos e documentos públicos e privados por ela veiculados, 
assegurando o acesso a qualquer interessado, pelos meios físicos e tecnológicos apropriados. 

Desempenha, também, o papel de autoridade Certificadora do Governo do Estado, prestando 
serviços de certificação digital, a pedido de qualquer interessado, de todos os atos e 
documentos públicos e privados, objeto de suas publicações.

Presta serviços gráficos às empresas e órgãos públicos do Estado de São Paulo, às entidades 
sem fins lucrativos e ONGs. Seu parque gráfico, moderno e versátil, está equipado para  
confeccionar desde as Carteiras de Trabalho, folhetos e revistas, até livros de arte com 
acabamento refinado.
Serviços jornalísticos diversos são prestados pela Agência de Notícias, sob demanda, para 
empresas e órgãos públicos, entidades sem fins lucrativos e organizações não-governamentais 
(ONGs). 
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Estratégia:

Missão
Garantir à sociedade o acesso democrático às informações de interesse público - setor 
público e privado - e dar publicidade aos atos dos três poderes, dando transparência à 
administração pública e assegurando a perenidade e autenticidade dos dados 
publicados. Viabilizar ações estratégicas de governo e iniciativas culturais.

Visão
Atuar como agente de transformação social, universalizando a informação, o seu 
entendimento, e facilitando o diálogo entre governo e sociedade. Ser referência em 
gestão pública, reconhecida internacionalmente por sua excelência e inovação.

Valores
Atuar num ambiente harmônico com ética, transparência, empreendedorismo,  
austeridade na gestão e credibilidade, direcionando suas ações para o 
desenvolvimento da sociedade. 

Dados Operacionais:

Funcionários: 821

Principais Produtos: Serviços e Produtos WEB, Serviços Editoriais e Gráficos, Produtos 
Jornalísticos, Certificação Digital. 

Clientes: São empresas públicas, secretarias de Estado, fundações, autarquias, editoras  
universitárias e ONGs. 

Responsabilidade Social: Publicar os atos oficiais do Estado e divulgar informações de  
interesse público não são as únicas atribuições da Imprensa Oficial. Sempre atenta às  
demandas sociais, a empresa participa de projetos que contribuem para a melhoria da  
qualidade de vida de milhares de pessoas. É parceira do Empresa Educadora, projeto onde 
empresas e empresários investem recursos em melhorias das escolas públicas como: 
capacitação de educadores, livros e materiais pedagógicos, manutenção predial, entre outras 
ações. Destina os resíduos de sua atividade a entidades assistenciais de utilidade pública 
conveniadas com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp). As 
entidades se encarregam de usá-los para a geração de receita. 

Informações Relevantes  - Exercício 2010

A Imprensa Oficial do Estado de São Paulo manteve sua trajetória ascendente em 2010, reafirmando sua autossustentabilidade. O balanço anual revela solidez e números positivos em todas as áreas da empresa. Outro 
resultado bastante significativo foi o nível de investimentos da empresa, da ordem de R$ 45 milhões, estabelecendo um novo recorde. A partir da diretriz estratégica de constante modernização, versatilidade e eficiência, 
foram adquiridos novos equipamentos de acabamento e novas impressoras, em um total de R$ 24 milhões de investimentos no parque gráfico. Foram feitos também grandes investimentos em infraestrutura e sistemas 
de informática, com destaque para a implantação do Jucesp OnLine no primeiro semestre de 2010. Em 14 de janeiro de 2011, uma nova diretoria assumiu a gestão da empresa, com os mesmos desafios de crescimento 
sustentável e modernização constante.

1. SITUAÇÃO PATRIMONIAL  R$ mil % R$ mil % R$ mil %
Ativo Circulante 207.258       75,9% 215.043       72,3% 253.854       69,3% 18,0%
Ativo não Circulante: 65.678         24,1% 82.462         27,7% 112.386       30,7% 36,3%
 Realizável L. Prazo 7.426                2,7% 7.080                2,4% 5.900                1,6% ‐16,7%
 Investimentos 1.603                0,6% 1.823                0,6% 1.823                0,5% 0,0%
 Imobilizado 53.712              19,7% 65.625              22,1% 89.818              24,5% 36,9%
Intangível 2.937                1,1% 7.934                2,7% 14.845              4,1% 87,1%
TOTAL DO ATIVO 272.936       100,0% 297.505       100,0% 366.240       100,0% 23,1%

Passivo Circulante 52.649         19,3% 53.188         17,9% 116.921       31,9% 119,8%
Passivo não Circulante ‐                0,0% ‐                0,0% ‐                0,0%
Patrimônio Líquido 220.287       80,7% 244.317       82,1% 249.319       68,1% 2,0%
TOTAL DO PASSIVO 272.936       100,0% 297.505       100,0% 366.240       100,0% 23,1%

2. LIQUIDEZ
Liquidez Corrente 3,94              4,04              2,17             
Liquidez geral 4,08              4,18              2,22             

3. RESULTADOS DAS OPERAÇÕES
     Receita Líquida 250.524       100,0% 259.687       100,0% 286.962       100,0% 10,5%
     Custos Operacionais (84.988)        ‐33,9% (86.350)        ‐33,3% (80.086)        ‐27,9% ‐7,3%
     Lucro Bruto 165.536       66,1% 173.337       66,7% 206.876       72,1% 19,3%
     Despesas Operacionais  (61.266)        ‐24,5% (69.307)        ‐26,7% (83.479)        ‐29,1% 20,4%
     Lucro (Prejuízo) Antes do IR e CS 104.270       41,6% 104.030       40,1% 123.397       43,0% 18,6%
     IR e CS s/ o Lucro (32.517)        ‐13,0% (32.000)        ‐12,3% (38.395)        ‐13,4% 20,0%
     Lucro (Prejuízo) Líquido 71.753         28,6% 72.030         27,7% 85.002         29,6% 18,0%
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