
1

 

The Americas’ Fastest-Growing Companies 2022

Introdução

Pela terceira vez, o Financial Times e a Statista estão à procura das empresas que mais crescem nas 
Américas do Norte e do Sul – The Americas' Fastest Growing Companies 2022. As 500 empresas 
com o maior crescimento de receita entre os anos 2017 e 2020 serão apresentadas em um 
relatório especial do Financial Times e no FT.com em abril de 2022. As Eempresas inovadoras e de 
crescimento rápido são a força motriz da economia internacional no século XXI. Elas geram 
empregos e sustentam a competitividade do mercado. Explorar e tornar esses desempenhos 
excepcionais publicamente visíveis é o objetivo do ranking The Americas' Fastest Growing 
Companies 2022. 

Os candidatos em potencial serão contatados pela Statista e também poderão se inscrever para 
serem incluídos no ranking até 15 de dezembro de 2021.

Mais informações relativas à metodologia do The Americas' Fastest Growing Companies 2022, 
termos de participação e informações de contato podem ser encontradas em nosso site exclusivo 
statista.com/page/ft-the-americas.

Observação

Para participar, você precisará das seguintes informações:

 Receita do ano de 2017 e receita do ano de 2020

  Número de empregados em 2017 e em 2020

  Ano de constituição

Você pode reunir estas informações antes de iniciar a pesquisa.

https://www.statista.com/page/ft-the-americas
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Critérios de Elegibilidade
Iniciaremos com algumas perguntas básicas para nos certificarmos de que sua empresa atende aos 
critérios a serem incluídos no projeto The Americas' Fastest Growing Companies 2022.

I. Em 2017, sua empresa gerou receita de pelo menos US $ 100,000.1

 Sim	  Não

II. Em 2020, sua empresa gerou receita de pelo menos US $ 1.5 milhão.1

 Sim	  Não

III. Sua empresa é independente (não é uma filial ou uma agência de qualquer tipo).2

 Sim	  Não

IV. Sua empresa está sediada nas Américas?

 Sim	  Não

Em qual país americano3 a sede da empresa está localizada?

Pergunta adicional: Sua empresa está listada em uma bolsa de valores americana?

 Sim	  Não

Em caso positivo, em qual bolsa de valores americana sua empresa está listada?

1 �
2 �
3 �

Países que não adotam o dólar americano como moeda: calcular com o valor cambial médio do ano em questão.
Veja Nota sobre Independência
Países são elegíveis para participar: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, Belize, Canadá, Costa 

Rica, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá e EUA.
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Informações gerais sobre sua empresa
Por favor escreva o nome jurídico da empresa, a marca, assim como a indústria em que opera. 

Nome da empresa 	

Por favor, escreva o nome da marca da empresa ou o nome que você gostaria que aparecesse na 
lista.

Marca da empresa 	

Por favor, escreva o número de identificação fiscal da empresa4.
Número 
de identificação fiscal 	

4�Para a Argentina:�CUIT;       
Para o Brasil:�CNPJ;
Para o Canadá:�BN; 
Para o Chile:�RUT;

Para a Colômbia:�NIT;
Para a República Dominicana:�RNC;
Para o Equador:�RUC;
Para o México:�RFC;

Para o Paraguai:�RUC;
Para o Peru:�RUC;
Para o Uruguai:�RUC;
Para os Estados Unidos:�TIN.
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Informações gerais sobre sua empresa
Setor:

Publicidade

Aeroespacial e Militar

Produtos agrícolas

Arquitetura

Automóveis

Baterias

Beleza

Produtos químicos

Construção civil

Segurança cibernética

Comércio eletrônico

Educação/ensino

Energia

Moda

Serviços financeiros

Fintech

Alimentos e Bebidas

Indústria de games

Saúde

Produtos industriais

Seguros

Design de interiores

Jurídico

Consultoria de gestão

Meios de comunicação

Bens pessoais e domésticos

Produtos farmacêuticos

Metais preciosos

Patrimonial

Restaurantes

Varejo

Vendas e marketing

Serviços de suporte

Tecnologia

Telecomunicações

Transporte

Viagem e Lazer

Gestão de resíduos e reciclagem

Outro: 
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Informações gerais sobre sua empresa
Indique o endereço da sua empresa abaixo.

Observação: Caso sua empresa tenha vários locais, forneça os detalhes de sua sede.

Rua 

Cidade 

Código postal 

País 

URL 

Indique o mês e o ano de constituição de sua empresa:

Mês de constituição Ano de constituição

Descreva a atividade comercial da sua empresa em duas frases curtas (por exemplo, características 
únicas ou particulares, líder de uma determinada área, especializações, etc.):

The Americas’ Fastest-Growing Companies 2022
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Informações sobre receitas
Indique a receita líquida anual de sua empresa para os anos jurídicos de 2017 e 2020.

Observação: Apenas indique sua receita líquida ajustada para retornos, excluindo o imposto sobre o valor agregado e exclusivamente de 
atividades comerciais (excluindo qualquer outro resultado operacional), conforme divulgado no relatório da sua empresa. 

Receita em 2017 

Receita em 2020 

Moeda 

I. A receita de 2017 foi confirmada por um auditor?

 Sim	 Não

a. Qual empresa auditou sua receita de 2017?

b. A receita de 2017 está disponível publicamente? Se sim, por favor forneça o link para a fonte:

II. A receita de 2020 foi confirmada por um auditor?

Sim Não

a. Qual empresa auditou sua receita de 2020?

b. A receita de 2020 está disponível publicamente? Se sim, por favor forneça o link para a fonte:

Caso o exercício não coincida com o ano jurídico, indique o período correspondente. Escolha os 
anos fiscais que ocorrem predominantemente nos anos civis de 2017 e 2020.

Exemplos de combinações corretas de exercícios�
a) 2017:�10/01/2016�-�09/30/2017�e 2020:�10/01/2019�-�09/30/2020�
b) 2017:�03/01/2017�-�02/28/2018�e 2020:�03/01/2020�-�02/28/2021�
c)�2017:�07/01/2017�-�06/30/2018�e�2020:�07/01/2020�-�06/30/2021�
d)�2017:�07/01/2016�-�06/30/2017�e�2020:�07/01/2019�-�06/30/2020

–Exercício de 2017 

Exercício de 2020 –
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Informações sobre receitas
O crescimento da receita no período foi considerado principalmente orgânico (ou seja, foi 
estimulado "internamente") ou inorgânico (Por exemplo: aquisição ou fusão com outras 
empresas, venda ou aluguel de ativos imobiliários, juros produzidos por investimentos)?

Crescimento orgânico  

Crescimento inorgânico

No caso de crescimento inorgânico, descreva-o em algumas frases:

A empresa foi adquirida e/ou incorporada com outras empresas/entidades ou foi adquirida por 
outra empresa/entidade em	2017-2020?

A empresa adquiriu e/ou incorporou outras empresas/entidades 

A empresa foi adquirida por outra empresa/entidade 

Nenhuma aquisição ou fusão 

Caso a empresa tenha adquirido e/ou fundido com outras empresas/entidades, escreva o nome da 
empresa adquirida/fundida, o ano da aquisição e a receita da empresa adquirida/fundida no último 
exercício antes da aquisição/fusão:

Nome da empresa 
adquirida/fundida Ano Receita no último 

exercício Moeda

Caso a empresa candidata tenha sido adquirida por outra empresa/entidade no período entre 2017 e 
2020, por favor diga o nome da empresa que a adquiriu:
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Informações da equipe e dados de contato
Quantos funcionários no total (em uma base per capita) estão empregados em sua empresa?

Caso a sua empresa não tenha tido funcionários registrados em 2017, indique o número de 
pessoas que trabalhavam para a empresa na época, sejam funcionários registrados ou não, 
considerando cargos de diretoria e proprietários / fundadores.

Número de funcionários no final de 2017 

Número de funcionários no final de 2020 

Informe o nome de uma pessoa para contato em sua empresa caso necessitemos de mais informações: 

Cargo 

Nome 

Sobrenome

Função 

E-mail

Nº de Telefone 

The Americas’ Fastest-Growing Companies 2022
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Conclusão
Como voce soube desta competição?

Convite por e-mail da Statista

Convite por carta da Statista

Newsletter do The Financial Times

Artigo no www.ft.com

Artigo no The Financial Times

Edições anteriores desta competição

Mídias sociais

Outros artigos de jornal

Outro:

Sinta-se à vontade para utilizar o espaço abaixo para escrever quaisquer comentários ou fornecer 
informações adicionais sobre os dados que você nos forneceu.

The Americas’ Fastest-Growing Companies 2022
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Formulário de verificação
Todos os dados que você forneceu referentes à receita dasua empresa servem como base para o 
cálculo de sua taxa de crescimento individual e, dessa forma, para a criação do ranking The 
Americas' Fastest Growing Companies 2022.

Queremos garantir que apenas os dados válidos serão incorporados aos nossos cálculos. Portanto, 
gostaríamos de lhe pedir para verificar os dados da sua empresa. Não podemos incluí-lo em nossa 
lista sem esta verificação, independentemente da sua taxa de crescimento indicada. 

Imprima o formulário para verificar seus valores de receitas. O formulário está disponível neste link. 

Observação: O formulário deve ser assinado pessoalmente pelo Diretor Executivo/CEO ou pelo 
Diretor Financeiro/CFO, ou por um membro do seu Comitê Executivo. 

Você pode digitalizar o formulário preenchido e enviá-lo para ft-the-Americas@statista.com, ou 
enviá-lo por correio para o seguinte endereço:

(attn. Mr Felix Kapel)

Statista Inc. 
55 Broad Street; 30th	floor 
Nova York, NY 10004
Estados Unidos

The Americas’ Fastest-Growing Companies 2022
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Hervorheben
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Nota sobre independência
Os seguintes casos estão autorizados a participar: 

 A empresa candidata faz parte de um grupo que não consolida suas demonstrações financeiras; 
as fontes da receita da empresa candidata e da empresa holding (empresa-mãe) permanecem 
independentes.

 A empresa candidata é propriedade de uma empresa holding com uma participação de 50% ou 
mais, mas essa holding tem uma função exclusivamente administrativa. Por exemplo, a holding 
não produz receitas por conta própria.

 A empresa candidata é uma LLC (sociedade de responsabilidade limitada) cujo acionista 
majoritário é um fundo de investimento.

 A empresa candidata é uma LLC (sociedade de responsabilidade limitada) cujo(s) acionista(s) é 
(são) apenas pessoas físicas

Nos seguintes casos a participação não é permitida: 

 A empresa candidata é parte de um grupo que consolida suas demonstrações financeiras

 A empresa candidata é uma filial ou escritório de uma firma multinacional (por exemplo: 
Volkswagen México)

The Americas’ Fastest-Growing Companies 2022


	Optionsfeld 1: Off
	Optionsfeld 2: Off
	Optionsfeld 3: Off
	Optionsfeld 4: Off
	Textfeld 1: 
	Textfeld 2: 
	Optionsfeld 5: Off
	Textfeld 3: 
	Textfeld 4: 
	Textfeld 109: 
	Textfeld 112: 
	Industry: Off
	Textfeld 6: 
	Textfeld 7: 
	Textfeld 8: 
	Textfeld 9: 
	Textfeld 10: 
	Textfeld 13: 
	Textfeld 11: 
	Textfeld 12: 
	Textfeld 14: 
	Textfeld 15: 
	Textfeld 16: 
	Textfeld 17: 
	Textfeld 113: 
	Textfeld 18: 
	Textfeld 114: 
	Optionsfeld 7: Off
	Optionsfeld 8: Off
	Textfeld 119: 
	Textfeld 120: 
	Textfeld 121: 
	Textfeld 122: 
	Optionsfeld 9: Off
	Optionsfeld 10: Off
	Textfeld 23: 
	Textfeld 130: 
	Textfeld 138: 
	Textfeld 141: 
	Textfeld 144: 
	Textfeld 136: 
	Textfeld 139: 
	Textfeld 142: 
	Textfeld 145: 
	Textfeld 137: 
	Textfeld 140: 
	Textfeld 143: 
	Textfeld 146: 
	Textfeld 135: 
	Textfeld 29: 
	Textfeld 31: 
	Textfeld 33: 
	Textfeld 35: 
	Textfeld 30: 
	Textfeld 32: 
	Textfeld 34: 
	Textfeld 36: 
	conclusion 2: Off
	Textfeld 152: 
	Textfeld 154: 


