
CRITÉRIOS / Desempenho  

 

 

Os critérios para avaliar cada empresa 

 

 
 

O ranking de MELHORES e MAIORES não é uma escolha arbitrária da redação da 

revista EXAME nem da equipe técnica que assessora a publicação e analisa as 

demonstrações contábeis enviadas pelas empresas. As melhores empresas identificadas 

em 20 setores da economia despontam pelo sucesso que obtiveram na condução de seus 

negócios e na disputa de mercado com as concorrentes no ano que passou 

comparativamente ao exercício anterior. 

 

O critério para avaliar o sucesso é basicamente uma comparação dos resultados obtidos 

em termos de crescimento, rentabilidade, saúde financeira, participação de mercado e 

produtividade por empregado. 

 

A equipe de MELHORES e MAIORES faz os cálculos que permitem classificar as 

concorrentes em cada setor e identificar a de melhor desempenho ponderado nesse 

conjunto de indicadores. A metodologia de cálculo consiste em atribuir pontos pelo 

desempenho relativo em cada indicador — 10 para o primeiro lugar, 9 para o segundo, e 

assim sucessivamente até o décimo, que fica com 1 ponto. Os pontos, por sua vez, são 

multiplicados por um peso atribuído a cada indicador. Adicionalmente, a empresa pode 

receber um bônus de pontos por ter figurado em outros guias publicados por EXAME. Os 

indicadores de desempenho e seus respectivos pesos são os seguintes: 

 

PESO 10  

Crescimento das vendas  

Retrata o dinamismo da empresa no ano analisado: se aumentou ou diminuiu sua 

participação no mercado e sua capacidade de, expandindo-se, gerar novos empregos. 

 

PESO 20 

Liderança de mercado  

Compara as participações de mercado que as empresas detêm no setor em que atuam e 

estabelece uma classificação entre elas em termos percentuais. 

 

PESO 25 

Liquidez corrente 

Indica se a empresa apresenta ou não boa saúde financeira, ou seja, se está operando com 

segurança no curto prazo ou dentro de seu ciclo operacional. 

 

  



PESO 30 

Rentabilidade do patrimônio  

Mede a eficiência da empresa, o controle de custos e o aproveitamento das oportunidades 

que surgem no mundo dos negócios, sendo um dos principais componentes da geração de 

valor para os acionistas. Recebem pontos apenas as empresas cujo índice de rentabilidade 

tenha sido positivo no ano considerado. A rentabilidade do patrimônio é utilizada como 

critério de desempate entre empresas que apresentem o mesmo número de pontos no 

desempenho geral. 

 

PESO 15 

Riqueza criada por empregado  

Mede quanto a empresa produz de riqueza em relação ao número de empregados, 

independentemente do volume total de vendas ou da margem de lucro. Recebem pontos 

apenas as empresas cujo índice de riqueza criada por empregado tenha sido positivo no 

ano considerado. 

 

Bônus 

Além da pontuação obtida nos indicadores de desempenho, recebem 50 pontos cada uma 

das empresas mais sustentáveis do país segundo o Guia EXAME de Sustentabilidade; e 

25 pontos a cada uma das demais destacadas; outros 50 pontos são atribuídos a cada uma 

das melhores por setores no último Guia EXAME — As 150 Melhores Empresas para 

Você Trabalhar; e 25 pontos a cada uma das demais destacadas. As empresas que não 

publicam ou não enviam demonstrações contábeis não fazem jus a esse bônus. 

 


