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A Petrobras, a Vale e a Nestlé são as empresas mais admiradas do País pelo voto de 2.145 
executivos e empresários ouvidos pela Pesquisa DCI entre 20 de novembro de 2007 e 20 de 
outubro deste ano. Pelo sexto ano consecutivo, a pesquisa publica a eleição das empresas 
mais admiradas em seus setores no Brasil. São 29 as empresas que emergem como as líderes 
mais admiradas setorialmente em 2008 — três das quais ganharam destaque como as mais 
admiradas de capital nacional (Vale), de capital estrangeiro (Nestlé) e de capital estatal 
(Petrobras) — em uma eleição de alto grau de qualificação: os eleitores foram 2.145 
empresários, executivos e economistas ouvidos pelos reporteres do DCI. 
 
Desde a primeira edição da eleição para o Prêmio DCI às Empresas Mais Admiradas, que 
ocorreu em 2003, a Pesquisa DCI faz as mesmas perguntas, de resposta espontânea, aos 
entrevistados pelos repórteres do jornal DCI, do site Panorama Brasil e do semanário 
ShoppingNews: 1 - Qual a empresa que mais admira em seu setor de atividades, além da 
sua?; 2- Qual a empresa de capital nacional que mais admira?; 3- Qual a empresa estrangeira 
que mais admira? e, 4-Qual a estatal que mais admira? 
 
O perfil dos eleitos e sua exposição ao mercado e à mídia, este ano, reflete uma economia em 
movimento acentuado, sobretudo em decorrência de um período de crescimento exuberante 
no Brasil, se considerarmos os padrões internacionais de evolução econômica como referência. 
Pelo menos 92% da votação para as empresas mais admiradas por setores da economia este 
ano ocorreram antes dos primeiros sinais da crise financeira mundial dentro do País. 
 
As estratégias e os grandes desafios que colocaram as empresas, em 2008, em novos 
patamares de investimento e receita foram os grandes objetos de desejo dos executivos e 
comandantes de companhias ao escolherem os líderes mais admirados por setor. 
 
A Petrobras, por exemplo, que navegou desde o segundo trimestre nos desafios da descoberta 
da reserva do pré-sal, foi praticamente uma unanimidade no setor de petróleo e gás. Quase 
dois a cada três eleitores, entre os 723 que votaram nessa categoria, apontaram a estatal 
como líder do setor, mesmo considerando que a maioria deles compartilha o negócio de 
petróleo e gás com ela. 
 
Outro grande destaque entre os líderes setoriais foi a Vale, que recebeu mais de dois terços 
dos 201 votos do setor de mineração. E o destaque dessa liderança veio sobretudo no período 
pós-incorporação da Inco canadense e dos seus resultados trimestrais. 
 
Desta vez, um novo setor despontou entre os entrevistados como relevante à economia 
nacional: o de empresas de Saúde e Educação, que, graças ao tamanho das operações 
empresariais, se destacam como companhias privadas de expressão financeira atrás de 
operações até há pouco tempo bastante pulverizadas e não relevantes no setor de Serviços do 
País. 
 
É o caso do Hospital Albert Einstein, de São Paulo,e do seu concorrente Sírio-Iibanês, que 
tiveram pouca diferença entre os indicados no setor de Saúde, e as universidades Getulio 
Vargas, Mackenzie e a rede Anhanguera na área de Educação. Já em setores mais 
consolidados, como o de Veículos e Autopeças, a General Motors ganhou mais pontos, poucos 
pontos a frente da Fiat e Ford, pela "facilidade de relacionamento corporativo com outras 
empresas" do que por seu desempenho financeiro. 
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