CRITÉRIOS / Roteiro
Como usar
Entenda os rankings de MELHORES E MAIORES 2018, o
levantamento que avaliou mais de 3.000 empresas, além dos
maiores grupos privados do país.

A edição MELHORES E MAIORES 2018 de EXAME foi feita com a avaliação dos
dados de mais de 3.000 empresas, além dos maiores grupos privados do país. O conjunto
compreende todas as que publicaram demonstrações contábeis no Diário Oficial dos
estados até o dia 15 de maio de 2018. Também estão incluídas as companhias limitadas
que enviaram seus resultados para análise de MELHORES E MAIORES e responderam
aos questionários. Foram consideradas, ainda, empresas de porte significativo e bem
conhecidas no mercado, que não divulgam seus resultados, mas tiveram seu faturamento
estimado por nossos analistas.
Por considerar que a transparência e o esforço para oferecer a informação mais correta
também são fatores de excelência empresarial, priorizamos as demonstrações que
consideram os efeitos da inflação em seus resultados. Esses efeitos, cuja consideração foi
vedada para fins societários e fiscais desde a Lei nº 9.249/95, continuam sendo
significativos, a ponto de, em alguns casos, transformar lucros em prejuízos ou viceversa.
MELHORES E MAIORES tem por objetivo medir o desempenho das empresas
individualmente. Por esse motivo, tomamos como base as demonstrações individuais, e
não as consolidadas. Porém, com caráter apenas indicativo, a edição também traz os
resultados dos 200 maiores grupos empresariais do país.
Para elaborar a lista das 500 maiores empresas e mais uma lista complementar com outras
500 empresas, totalizando 1.000, o critério de classificação utilizado é o das vendas
líquidas. Todos os valores publicados estão ajustados — considerando a variação da
inflação — para o dia 31 de dezembro de 2017. Essa padronização evita que sejam
prejudicadas ou beneficiadas empresas cujo fechamento do balanço ocorre em data
anterior ou posterior às da maioria.
Ao lado das receitas de vendas, em reais e em dólares, são fornecidas no ranking das 500
maiores informações como lucro ou prejuízo, patrimônio, crescimento das vendas,
rentabilidade, liquidez, endividamento, riqueza gerada e riqueza criada por empregado.
Na lista complementar, que só contempla as empresas que disponibilizaram suas
demonstrações contábeis, as informações, além das vendas, são as seguintes: crescimento
de vendas, sede, setor, valor das exportações e respectivo percentual sobre as vendas,
número de empregados e controle acionário. Também é possível identificar mudanças de
posição nas listas e a entrada de novas empresas.

As comparações feitas com o desempenho em anos anteriores não são prejudicadas
porque foram efetuados ajustes dos valores que eliminam distorções causadas pela
inflação ou oscilações do câmbio. A seção Indicadores detalha os critérios de atualização
adotados para os itens vendas em reais, em dólares e crescimento das vendas. A mesma
seção também explica o critério de Excelência Empresarial, criado para identificar as
empresas de melhor desempenho em 20 setores. As 20 melhores nos setores são então
submetidas a um julgamento editorial e jornalístico para a escolha da Empresa do Ano.
MELHORES E MAIORES apresenta diversas outras listas de empresas, organizadas por
setor da economia, origem do capital e uma série de comparações de desempenho:
maiores por patrimônio, maiores lucros, maiores prejuízos, as que mais cresceram, as que
mais encolheram, as mais e as menos rentáveis, as mais e as menos endividadas, as de
maior liquidez, as maiores por capital circulante, as maiores empregadoras, as maiores
por receitas líquidas, as que entraram no vermelho, as que saíram do vermelho, as que
mais pagaram impostos, as que mais investiram no imobilizado, as que mais pagaram
salários, as que mais criaram riqueza e as maiores criadoras de riqueza por empregado.
Para ser objeto de análise, companhias limitadas devem enviar, até o dia 30 de abril, suas
demonstrações contábeis, acompanhadas de parecer dos auditores independentes, para:
Exame/Melhores e Maiores, mmexame@fipecafi.org, telefone (11) 3816-2453.
QUEM ESTÁ EM MELHORES E MAIORES
Constam desta edição as empresas que se enquadram nos seguintes critérios:
• Ser uma das 1.000 maiores empresas privadas ou estatais do país, o que implica ter
vendas líquidas anuais superiores a 152,3 milhões de dólares.
• Ser uma das 50 maiores empresas privadas, uma das 50 maiores empresas estatais, uma
das 50 maiores do mundo digital, um dos 50 maiores bancos, uma das 50 maiores
seguradoras ou uma das 100 que mais investem na manutenção e na expansão das
atividades.
• Ser uma das 50 maiores indústrias, 50 maiores do comércio, 50 maiores de serviços e
50 maiores exportadoras.
• Ser uma das 10 maiores ou das 15 melhores empresas do seu respectivo setor.
• Ser um dos 200 maiores conglomerados ou grupos empresariais.
• Ser uma das 100 maiores empresas das regiões Centro-Oeste, Norte-Nordeste e Sul.

