
  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.

  Forneça os detalhes da receita para o ano fiscal que ocorre predominantemente nos anos civis de 
2018 e 2021. Por exemplo, se o ano fiscal da sua empresa é de 01/04/2021 a 31/03/2022 este ano 
fiscal ocorre principalmente em 2021. Por isso, use-o para as receitas de 2021.

Receita de 2018 

Receita de 2021 

Moeda 

Exercício de 2018 (intervalo de datas)  – 

Exercício de 2021 (intervalo de datas)  – 

The Americas’ Fastest-Growing Companies 2023

FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO DE RECEITA
Parte 1

Empresa (incluindo a forma jurídica), se candidatando ao ranking "The Americas’ Fastest-Growing 
Companies 2023":

Nome da empresa 

Indique a receita líquida anual de sua empresa para os anos civis de 2018 e 2021.

Observação:



FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO DE RECEITA
Parte 2

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

Pessoa para verificar as informações 

Forma de tratamento (Sr./Sra.) 

Nº de Telefone

E-mail

Meu cargo é

Eu autorizo que a Statista e o Financial Times possam informar minha empresa sobre a 
publicação mencionada acima e as opções de marketing relacionadas.

Eu confirmo a exatidão das informações de receita líquida acima declaradas e concordo com 
a publicação das informações de receita líquida no ranking "The Americas’ Fastest-Growing 
Companies 2023": 

Assinatura 

Local/Data

Eu autorizo. Eu não autorizo.

 CEO / Fundador

 CFO

 Membro comitê executivo



ENVIAR O FORMULÁRIO PARA STATISTA
Para enviar o formulário preenchido e assinado, você pode digitalizar e 
enviá o formulário para FT-the-americas@statista.com

Mais informações relativas à “The Americas’ Fastest-Growing Companies”podem ser encontradas 
em nosso site statista.com/page/ft-the-americas

Se você deseja manter-se em contato ou tiver outras dúvidas, você pode nos enviar um e-mail para 
FT-the-americas@statista.com.

http://statista.com/page/ft-the-americas
mailto://FT-the-americas@statista.com
https://www.statista.com/page/ft-the-americas
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