
Urano está entre as 200 empresas que mais crescem no Brasil, segundo 

estudo Deloitte/Exame 

A Urano Balanças e Equipamentos Eletrônicos está entre as empresas que se 

destacaram no levantamento “As Pequenas e Médias Empresas (PMEs) que Mais 

Crescem no Brasil”, um estudo reconhecido como referência no acompanhamento de 

organizações emergentes. Em sua 10ª edição, o trabalho foi desenvolvido em parceria 

com a revista Exame e identificou as 200 PMEs que mais cresceram no triênio 2012-

2014, bem como os determinantes do crescimento para essas empresas. 

Há 32 anos no mercado brasileiro, a Urano desenvolve e produz equipamentos de alta 

tecnologia. Com sede em Canoas, no Rio Grande do Sul, oferece uma linha de balanças 

nas versões digitais, eletrônicas, comerciais, industriais, pesadoras, contadoras, 

pediátricas, para correios e de plataforma. Na linha de automação comercial, produz 

impressoras de cupom térmico, impressoras fiscais e S@T. 

“Muito nos orgulha estarmos pela quinta vez no Ranking, pois é o reconhecimento e o 

indicativo de que estamos no caminho certo para atingirmos os nossos objetivos”, 

comemora Zenon Leite Neto, presidente da Urano, lembrando que o primeiro 

reconhecimento da empresa se deu na edição de 2009. 

 

O estudo 

Realizado entre os meses de junho e julho pela Deloitte, a cada edição o estudo capta 

as visões das empresas emergentes sobre temas relevantes de negócios. Mais de 17 

mil empresas foram convidadas a participar 200 foram classificadas para o grupo de 

maior crescimento. Entre os critérios, dois pontos fundamentais: estar em fase 

operacional há mais de cinco anos e ter obtido receita líquida entre R$ 3 milhões e R$ 

400 milhões em 2014, último ano do triênio avaliado. 

O perfil das PMEs que se inscreveram nessa edição do estudo é, em sua maioria, de 

tecnologia da informação, o que reforça a tendência de expansão dessas empresas. A 

inovação foi o ponto em comum para justificar o crescimento. 

Mais informações sobre o estudo: www2.deloitte.com  

Sobre a Urano:  www.urano.com.br  ou com a Assessoria de Imprensa Lana de Paula 

(11) 94762-6570 

 

http://www.urano.com.br/

