Rankings Econômicos
de Empresas e Cidades

A Delta elabora estudos e pesquisas sobre temas econômicos e
financeiros. Dentre eles, rankings de empresas e cidades, baseados
em metodologia inédita no Brasil e que segue a melhor prática
internacional.

100 Melhores em Governança
CGI-100
O ranking de governança corporativa analisa as 100
empresas brasileiras com maior volume negociado na
BM&FBovespa.
O foco são as variáveis que mensuram as melhores
práticas de governança corporativa.
Características fundamentais:
• 7 dimensões: GL – Geral, DT – Disclosure e
Transparência, CD – Conselhos e Diretoria, PC –
Propriedade e Controle, DA – Direito dos Acionistas, CA – Contabilidade e Auditoria e GR – Gestão
de Riscos.
• Total de 83 variáveis (69 binárias), sendo que 75
pontuaram no ranking.

100 Melhores Empresas
BFI-100
O ranking de melhores analisa as 100 maiores empresas brasileiras de capital aberto, segundo a sua
receita líquida.
O foco são as variáveis que mensuram as melhores
práticas de gestão corporativa.
Características fundamentais:
• 5 dimensões: FI – Financeira, GC – Governança
Corporativa, RH – Pessoas, IQ – Inovação e Qualidade e SU – Sustentabilidade.
• Total de 63 variáveis (48 binárias), sendo que 48
pontuaram no ranking.

O ranking (ordenamento) de empresas e cidades permite avaliar o seu
desempenho relativo em relação às demais da amostra analisada. Em
cada um dos rankings, as variáveis (atributos) foram selecionadas de
modo a permitir uma mensuração completa e objetiva.

100 Melhores em Transparência
CTI-100
O ranking de transparência corporativa analisa as
100 maiores empresas brasileiras de capital aberto,
segundo a sua receita líquida.
O foco são as variáveis que mensuram as melhores
práticas de transparência corporativa.
Características fundamentais:
• 5 dimensões: GL – Geral, GC – Governança Corporativa, FI – Financeira, TB – Tributária e RS –
Responsabilidade Social.
• Total de 57 variáveis (48 binárias), sendo que 48
pontuaram no ranking.

100 Melhores Cidades
BCI-100
O ranking de cidades analisa as 100 maiores cidades
brasileiras, segundo a sua população.
O foco são as variáveis que mensuram o bem estar
sócio econômico da população local.
Características fundamentais:
• 10 dimensões: GL – Geral, GO – Governança,
BE – Bem-estar, EC – Econômico, FI – Financeira,
DO – Domicílio, SD – Saúde, ED – Educação, SE
– Segurança e DI – Digital.
• Total de 113 variáveis (32 binárias), sendo que
77 pontuaram no ranking.

CONTATO
Para maiores informações:
www.deltaefrankings.com

Join us
www.facebook.com/deltaecon

Read us
www.issuu.com/deltaef

Share us
www.pt.slideshare.net/deltaef

Follow us
www.twitter.com/deltaef

Watch us
www.youtube.com/user/deltaecon

são paulo sp
fone +55 11 2667.3754
www.deltaef.com

©2016 Delta Economics & Finance
Todos os Direitos Reservados

