
Totvs é a Empresa do Ano 

ATotvs foi a grande vencedora 
da 11a edição do Prêmio Valor 

1000, concedido pelo jornal Valor 
Econômico em parceria com a 
Escola de Administração de Em-
presas de São Paulo da Fundação 
Getulio Vargas (EAESP/FGV) e 
com a Serasa Experian. A empre-
sa, líder no mercado brasileiro de 
software de gestão empresarial, 
foi apontada a melhor entre as 25 
vencedoras de cada segmento de 
atuação, levando o título de Em-
presa de Valor do Ano. Compa-
nhias como Ambev, Hering, Sa-
besp, Cielo e Vivo estiveram en-
tre as premiadas (ver quadro). A 
cerimônia de entrega foi realizada 
semana passada (29), no espaço 
Rosa Rosarum, em Sao Paulo. 

Para se chegar às melhores 
empresas de cada segmento são 
adotados critérios como renta-
bilidade, liquidez, crescimento 
sustentável, lucro da atividade 
e geração de valor. Já o anuário 
Valor 1000, que começou a circu-
lar no dia seguinte a premiação, 
trouxe mudanças na elaboração 
do ranking das mil maiores em-
presas do País: a inclusão dos 
balanços consolidados das com-
panhias. O mesmo procedimento 
foi adotado na classificação das 
250 maiores holdings. Outra no-
vidade desta edição e a presença 
de uma mesma empresa em dois 
rankings distintos, entre as mil 
maiores com o balanço consolida-
do e também no ranking de hol-
dings com o balanço individual. 

Durante a cerimônia de en-
trega do prêmio foi apresentado 
um vídeo, especialmente enviado 
pelo ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, em que ele analisou o 
pacote de ajuste fiscal lançado na 
última segunda (29), com o au-
mento de R$ 10 bilhões do supe-
rávit primário de 2011 . 
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Text Box
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 05 set. 2011. p. 12.




