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da mundialmente famosa Anuga. É graças a esse apoio que con-
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Como sempre, uma das maiores dificuldades encontradas na
parte operacional deste Prêmio foi a tabulação das respostas.
Infelizmente, encontrou-se, as vezes, uma significativa inconsistência entre a realidade e as respostas fornecidas nos 3.815
questionários recebidos. Muitos compradores simplesmente
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confundem fabricantes e distribuidores. Claro, alguns distribui-
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dores fazem questão de semear essa confusão, declarando pro-
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duzir ingredientes que compram a granel, pesam e embalam.
Nas listagens também apareceram muitas empresas chinesas e
indianas. Tentamos separar o joio do trigo, sem jamais prejudicar empresas de nome reconhecidamente global. Acreditamos
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ter conseguido esse objetivo.
Em alguns casos, não foi possível encontrar um terceiro colocado em determinadas categorias. Estranho, não é? É que
nesses casos específicos apareceram uma grande quantidade
de pequenas empresas, como já mencionamos, principalmente
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chinesas e indianas, sem nenhuma real projeção no mercado
global.
As vezes, e principalmente para as empresas diretamente envolvidas, os resultados poderão parecer surpreendentes,
mas são a mera expressão de um sentimento de mercado.
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total sucesso até a sua aquisição pela DuPont. Na
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conjunto da obra pode ser considerado como o
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Emma Tovani.

As pessoas, geralmente, gostam de prestigiar
vencedores.

Bons negócios!

Este ano incluimos duas novas categorias: Empresário do Ano e Empresa do Ano. O Empresário
do Ano escolhido foi Zacarias Karacristo. Com carreira profissional exemplar, liderou a Danisco com
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