
POR TRÁS DO OTIMISMO
Apesar da euforia generalizada, as empresas estão expostas a fatores
externos sobre o s quais n ã o t ê m controle. P O R A M Á L I A S A F A T L E

N
O MOMENTO EM QUE COME-
çam a sair do forno os ba-
lanços semestrais das
companhias abertas e boa
parte da mídia alardeia

um clima de otimismo por parte dos
empresários, uma análise cuidadosa
mostra como as variáveis financeiras
são mais cruciais na vida das empre-
sas do que se possa imaginar. A avali-
ação indica, também, como elas estão
expostas a fatores externos sobre os
quais não têm controle.

Por mais que determinada com-
panhia obtenha receitas operacio-
nais fantásticas, seu resultado final
- o lucro líquido, sobre o qual será
calculado o dividendo a ser distri-
buído aos acionistas - recebe uma
pesada influência do sobe-e-desce
de indicadores como o câmbio.

O gráfico ao lado, de autoria da Eco-
nomática, empresa de informação fi-
nanceira sobre companhias de capi-
tal aberto, indica essa forte correlação.
Enquanto a receita operacional líqui-
da das empresas analisadas só cresce
desde 1994, o lucro líquido oscila ao
sabor dos movimentos das despesas
financeiras. O principal peso é o dó-
lar: segundo Fernando Exel, diretor-
presidente da Economática, 70% das
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dívidas das S.As. brasileiras estão em
moeda norte-americana. (Na análise, fo-
ram usadas todas as empresas de capital
aberto existentes em períodos bienais.)

Por que, então, os empresários se quei-
xam tanto das taxas de juro? É que, para
escaparem do juro brasileiro, as empre-
sas buscam financiamentos no exterior
corrigidos por taxas mais baixas, e por
isso caem no dólar. "Esse universo de em-
presas vai muito bem na parte operacio-
nal e mostra que sabe fazer a lição de

casa", diz Exel. Mas, em sua opinião, os
empresários têm razão de reclamar do
juro porque seus resultados finais estão
à mercê dos indicadores financeiros.

O desempenho obtido no ano passa-
do, medido pelo lucro líquido, é um bom
exemplo disso. "O crescimento absurdo
do resultado líquido observado em 2003
- ano de crescimento econômico pífio -
deve-se à significativa queda do dólar, de
18,23%", diz Einar Rivero, coordenador
para a América Latina da Economática.

O mesmo raciocínio explica o mau re-
sultado das empresas em 2002, ano
em que o dólar disparou 52,3%.

Da mesma forma explica a queda de
9,4% nos resultados no primeiro tri-
mestre deste ano, se comparado com
o mesmo período do ano anterior,
ainda que o lucro operacional (Ebit,
ou ganhos antes de impostos) tenha
evoluído 11,6%. É que, no primeiro
trimestre de 2003, as despesas finan-
ceiras foram amenizadas pela queda
de 5,1% do dólar, enquanto, no pri-
meiro trimestre de 2004, manteve-se
praticamente estável em 0,7%.

A variação do dólar no primei-
ro semestre, portanto, será ferra-
menta valiosa para interpretar os
resultados que estão sendo divulga-
dos. Uma coisa dá para adiantar.
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Segundo Exel, os lucros excepcionais
de 2003 não serão repetidos em 2004,
principalmente por conta do dólar
que, até o fechamento desta edição,
acumulava alta de 6,04% no ano. Ain-
da que a alta do dólar incentive as ex-
portações, nem todas as companhias
de capital aberto obtêm receita de ven-
das externas. E mesmo as que são
grandes exportadoras também têm dí-
vidas em dólar, ou seja, elas por elas.

"O empresário só tem algum controle
mesmo sobre o resultado operacional.
No que se refere ao resultado líquido, fi-
ca na mão da política macroeconômica,
que define as variáveis de dívida (juro e
câmbio) e de impostos", diz Exel.

Esses dados servem para analisar
com mais frieza os acalorados resulta-
dos da pesquisa divulgada na quarta-
feira 4 pela Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo. Segundo a
Fiesp, o índice de confiança dos empre-
sários melhorou em comparação com
março, e manteve-se quase estável em
relação a dezembro de 2003.

Parte do otimismo ainda é alimentada
pelo bom momento das exportações: a
estimativa de superávit na balança co-
mercial para 2004 pulou dos US$ 18
bilhões previstos no início do ano para
US$ 32 bilhões. Antônio Ermírio de
Moraes, presidente do conselho de ad-
ministração da Votorantim, é mais cé-
tico: "É hora de apostar no crescimen-
to do mercado interno e menos nas ex-
portações", diz (entrevista ao lado).

Dos 64 sindicatos patronais entrevis-
tados na pesquisa da Fiesp, 77% afirma-
ram estar confiantes em relação ao de-
sempenho econômico do seu setor -
ainda que o juro se mantenha asfixian-
te por tempo indeterminado, como si-
naliza a turma do Banco Central, as ex-
portações mostrem fôlego finito e as
empresas tenham de buscar crédito em
outras plagas, continuando reféns das
oscilações financeiras internacionais. •

A ntônio Ermírio de Moraes, presi-
dente do conselho de administra-
ção do Grupo Votorantim, enxerga

uma luz no fim do túnel. Ele se diz satisfei-
to com o controle da inflação. Por isso mes-
mo, o empresário acredita que já é hora de
afrouxar a política monetária, baixar o juro
e apostar também no crescimento do mer-
cado interno, não apenas no das exporta-
ções. Quanto às demais áreas do governo,
Antônio Ermírio não mostra entusiasmo.

Ainda assim, o presidente do Grupo
Votorantim garante que não vai recuar
nos investimentos e espera inaugurar,
no máximo em um ano e meio, uma
planta de cimento no Nordeste voltada
exclusivamente à exportação.

CartaCapital: Em relação ao BC, à taxa
de juro...
Antônio Ermírio de Moraes: Isso ma-
chuca a nós também. Não tenho nada
contra os bancos, cada um tem de seguir
o seu rumo. Mas, se há um negócio hoje
para se ganhar dinheiro é trabalhar com
banco. O que ele faz? Ele vai lá fora, toma
dinheiro a 4%, 5% ao ano, vem aqui e
empresta a juros nacionais caros. Então,
o lucro é garantido. Qual é a ciência que
tem nisso? Desculpe a minha simplicida-
de, mas isso não parece ser difícil de ser
feito. Essa taxa de juro me surpreende.
Já está na hora de baixar, de apostar mais
no setor produtivo do que no financeiro.

CG: Alguns empresários dizem que a
economia mostra recuperação. Mas a
CBA, por exemplo, teve queda de lucro
no último trimestre.
AEM: O lucro caiu por causa do aumento
da exportação. O preço de exportação do
alumínio é igual a 66% daquele do merca-
do interno. A exportação é necessária para
se sobreviver, mas não é o melhor negócio.

CG: O que dá mais segurança para o
empresário brasileiro: investir no setor
produtivo ou no mercado financeiro?
AEM: No nosso caso, o mercado finan-
ceiro rende mais do que qualquer outro
setor em que o grupo atua. O resultado
do banco do nosso grupo é tão bom ou

melhor do que a CBA. O banco foi cria-
do para coibir o lucro que dávamos para
os outros bancos, nos quais não tínha-
mos participação. No fim caímos na
mesma coisa, porque o banco vai lá fo-
ra, toma recursos... Não é por isso que
vamos abandonar o setor produtivo.

CG: O senhor tem planos de investimento?
AEM: Hoje nós temos uma fábrica de
cimento em Sergipe, só para atender o
mercado nacional. Estamos pensando
em construir outra fábrica lá, voltada à
exportação para os Estados Unidos. Se-
ria algo para estar pronto em 18 meses,
não dá para construir uma fábrica des-
sas em menos tempo.

JUROS. Privilégio de alguém?

CG: Que avaliação o senhor pode fazer
do atual governo? O que mudou?
AEM: A área industrial praticamente
começou a crescer agora. Se melhorar,
evidentemente o desemprego cai. Este
foi até agora o grande soco no estôma-
go da população. O setor está negativo
neste governo. Está tudo começando a
caminhar. Agora, por que os juros têm
de ficar nessas alturas? Privilégio de
alguém? Espero que não. Infelizmente,
a educação continua no mesmo pata-
mar de antes. Nas relações internacio-
nais, não vejo nenhum progresso, tiran-
do as viagens do Lula.
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