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Pela primeira vez em quatro décadas de existência, o prêmio "Personalidade do Ano" 
promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos irá homenagear uma mulher 
brasileira. Realizada anualmente em Nova York, a premiação tem por objetivo reconhecer as 
lideranças empresariais cujas atuações mais contribuem para estreitar os laços comerciais 
entre Brasil e EUA. A votação é de integrantes do comitê do prêmio, e este ano, a primeira 
brasileira a recebê-lo é a presidente do Grupo Edson Queiroz, Yolanda Queiroz .  
 
Em 1982, Yolanda teve de lidar com a morte prematura do marido, o empresário Edson 
Queiroz, em um acidente aéreo. Teve de lidar também com o desafio de assumir o comando 
do grupo empresarial por ele fundado. Não era missão das mais fáceis dar continuidade à 
visão e ao talento empreendedor de Edson Queiroz.  
 
Em 1951, o empresário foi um dos pioneiros no fornecimento de gás liquefeito de petróleo 
(GLP), numa época em que o produto era um ilustre desconhecido entre nós e ninguém 
cogitava tê-lo em sua casa. Com o tempo, a empresa fundada em Fortaleza, no Ceará, se 
tornou uma das maiores distribuidoras de gás de cozinha do País, expandindo suas atividades 
para vários outros setores.  
 
Yolanda revelou-se uma sucessora à altura do marido. Sob seu comando, o conglomerado 
registrou considerável crescimento nos mercados interno e externo. O Grupo Edson Queiroz 
hoje emprega 14 mil funcionários e é um dos cem maiores conglomerados empresariais do 
Brasil. São 19 empresas que atuam de Norte a Sul, em áreas que vão da distribuição de gás, 
água mineral e refrigerantes à metalurgia, comunicação, agropecuária, agroindústria e 
negócios imobiliários, assumindo a liderança em diversos setores. No que diz respeito à água 
mineral, detém mais da metade do mercado nacional, com Minalba e Indaiá, entre outras 
marcas. No setor das comunicações, o Sistema Verdes Mares - com TV, rádios e jornal - tem 
presença significativa nas regiões em que atua.  
 
O grupo registra, ainda, atuação efetiva em educação. Além de ser a mantenedora da 
Universidade de Fortaleza, com 16 mil alunos, a Fundação Edson Queiroz investe em diversas 
outras iniciativas sócio-educacionais.  
 
O prêmio concedido à Yolanda tem mais um caráter inédito: é a primeira vez que um grupo da 
região Norte-Nordeste é reconhecido pela Câmara de Comércio Brasil-EUA como instrumento 
para o desenvolvimento de negócios entre os dois países.  
 
Juntamente com um brasileiro, a Câmara do Comércio costuma homenagear um americano. O 
escolhido deste ano para receber o prêmio ao lado de Yolanda Queiroz é Thomas McLarty, 
presidente da Kissinger McLarty Associates, empresa de consultoria resultante da fusão com o 
escritório do ex-secretário de Estado Henry Kissinger. McLarty foi chefe de gabinete do 
presidente Bill Clinton.  
 
A cerimônia de premiação será nesta quinta-feira no Grand Ballroom do hotel Waldorf-Astoria, 
em Nova York, em evento de gala com personalidades das comunidades empresarial e 
diplomática internacionais.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C11. 


