
Natura é a mais admirada do Brasil 
 
A Natura ocupa o primeiro lugar entre as empresas mais admiradas no Brasil este ano, 
apontou a 12a edição da Pesquisa "As Empresas Mais Admiradas no Brasil", realizada 
anualmente pela CartaCapital, revista dirigida pelo jornalista Mino Carta. Pela primeira vez, a 
pesquisa destacou uma agência de publicidade. A África foi eleita e estreia a categoria em 
2009. 
 
A CartaCapital, que completa 15 anos com novo projeto gráfico, fez a pesquisa em parceria 
com a consultoria Paulo Secches, entre julho e agosto. Para saber quais são as organizações 
brasileiras que mais provocam admiração no mercado, foram ouvidos 1.238 executivos de 42 
setores da economia. 
 
A pesquisa este ano trouxe como novidades a indicação dos líderes mais admirados do Brasil e 
a nova categoria, agência de publicidade. Além do ranking "As 10 mais admiradas" (veja arte), 
a pesquisa também elege outras companhias em vários setores de atuação. A premiação 
também destacou a Coca-Cola pela sua notoriedade. Os sete líderes mais admirados no País 
são: Antônio Ermírio de Moraes, Roger Agnelli, Abílio Diniz, Jorge Gerdau, Fábio Barbosa, 
Roberto Setulbal e Ivan Zurita. 
 
A campeã Natura, fabricante de cosméticos que completa 40 anos de operação e carrega 
atualmente o slogan "bem estar bem", também comemora outra marca. "Acabamos de atingir 
a marca de 1 milhão de consultoras [que correspondem por cerca de 95% da receita da 
empresa]. Estamos muito orgulhosos e felizes", falou Antônio Luiz Seabra, presidente e 
fundador da companhia. 
 
Os critérios para a eleição são baseados em 12 fatores-chave: qualidade de produtos e 
serviços, compromisso com RH, responsabilidade social, notoriedade, capacidade de competir 
globalmente, comprometimento com o desenvolvimento sustentável, inovação, qualidade de 
gestão, compromisso com o País, ética, respeito pelo consumidor e solidez financeira. 
 
O segundo lugar entre as 10 mais admiradas é da Vale e a terceira colocação é da Petrobras. 
 
Estão ainda no ranking das 10 empresas brasileiras mais admiradas, a Nestlé Brasil, que ocupa 
a quarta colocação, seguida da Apple (quinta), Google (sexta), Itaú (sétima), Gerdau (oitava), 
InBev (nona) e Embraer (décima). 
 
A festa de entrega dos troféus aconteceu na última segunda-feira (19), em São Paulo, e teve 
como anfitriões o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Mino Carta, além de ministros como 
Dilma Rousseff (Casa Civil), Guido Man-tega (Fazenda), entre outras autoridades. Em seu 
discurso, Lula ressaltou o bom momento brasileiro e a boa visibilidade no exterior, que, 
segundo ele, "devem ser vistos com orgulho por todos os brasileiros". 
 
Nizan Guanaes, presidente da África e chairmam do Grupo ABC (que além da África controla 
cerca de 20 agências de propaganda e marketing), foi citado por Lula pelo seu trabalho. O 
papel das agências de publicidade por trás da imagem empresarial também foi destacado por 
Mino Carta, fundador da CartaCapital. "O fato de a África ter sido premiada reflete o 
reconhecimento não somente pela excelência na área de comunicação, mas também pela sua 
estrutura empresarial", acredita Guga Valente, ceo e sócio do Grupo ABC. 
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