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AS 500
MAIORES
Lideradas por bancos e
petroleiras, as companhias
do ranking Global 500, que
respondem por um terço do
PIB mundial, elevaram suas
receitas em 13% em 2005
por Abrahm Lustgarten

NO TOPO DA LISTA:
Cinco empresas de petróleo estão entre

as dez maiores corporações do mundo

Basta um olhar na direção das maio-
res corporações mundiais e uma
conclusão simples se torna inevi-
tável: os recursos naturais estão

impulsionando a economia mundial de
maneira muito mais intensa do que no
passado. Cinco das dez maiores empre-
sas do ranking Fortune Global 500 são do
setor petroleiro. Outras quatro são mon-
tadoras de automóveis, cujos clientes
respondem pelo consumo de grande vo-
lume de gasolina. A única empresa de
fora desse clube, entre as dez maiores, é
a Wal-Mart, derrubada pela Exxon Mo-
bil depois de um reinado de quatro anos
na primeira posição. E, ei, na maioria dos
lugares as pessoas precisam de seus car-
ros para ir a uma loja Wal-Mart.

O domínio das grandes companhias
petroleiras é produto de uma década de
consolidação setorial, combinada a pre-
ços astronômicos para o petróleo cru e a
uma alta na demanda mundial. A receita
da Exxon cresceu 26% em 2005, e seu lu-
cro atingiu US$ 36 bilhões - o maior já
registrado na história do índice Global
500. E duas outras empresas petroleiras
americanas - a Chevron, na sexta posi-
ção, depois de adquirir a Unocal no ano
passado, e a ConocoPhilips, décima colo-
cada, voltaram aos dez primeiros postos,
derrubando a GE (11a colocada) do grupo
de elite do ranking pela primeira vez
desde 1997. "Essas empresas jamais es-
tiveram melhor", diz Fadei Gheit, analis-
ta do setor petroleiro da Oppenheimer.
"É resultado da globalização. Tivemos
essa onda de crescimento econômico, e é
quase impossível detê-la."

As empresas petroleiras não são as
únicas que estão prosperando. O ano de
2005 foi excelente para a maioria das em-
presas do ranking Global 500. No ano



passado, uma receita anual de US$ 13,7
bilhões representava o patamar mínimo
para inclusão no ranking - contra US$
12,4 bilhões no ano anterior. E os lucros
das 500 empresas cresceram 30%. A re-
ceita total das empresas que integram o
ranking Global 500 em 2006 chega a US$
18,9 trilhões, e eqüivale a um terço do
Produto Interno Bruto (PIB) mundial.

AS empresas da velha econo-
mia - commodities e petróleo - obtive-
ram os maiores avanços. O setor de mine-
ração e petróleo cru, que exclui as gran-
des empresas petroleiras com grandes
operações de refino, registrou alta de
77% em seus lucros. Se acrescentarmos
as refinarias a esse grupo, ele respondeu
por US$ 2,8 trilhões em receita combina-
da, 27% acima do ano anterior. O único se-
tor que apresentou desempenho compa-
rável foi o financeiro, com a maior alta em
termos de receita setorial, 47%.

Abhijit Chakrabortti, analista da J. P.
Morgan Global Equities, diz que a ten-
dência atual representa uma virada em
relação aos anos 90, quando software, mí-
dia, saúde e varejo eram os setores que
alavancavam o crescimento econômico.
Agora, os mercados emergentes estão
gerando a maior expansão, e eles têm
imenso apetite por matérias-primas e re-
cursos naturais. "Se eu predissesse que a
BHP Billiton [a gigante australiana da
mineração elevou seus lucros em 89%] se
tornaria uma empresa maior do que a In-
tel em termos de valor de mercado, todo
mundo teria rido", disse. "Mas foi exata-
mente isso que aconteceu."

O título de maior empresa fora dos Es-
tados Unidos ficou com outra produtora
de petróleo. A anglo-holandesa Royal
Dutch Shell (terceiro lugar) superou a
BP (em quarto lugar este ano e em se-
gundo no ano passado), mas a reversão de
posições se deve menos ao crescimento
modesto de 14% na receita da Shell do
que à mudança nos métodos contábeis da
BP. A empresa deixou de reportar recei-

* em US$ bilhões

ta com transações no mercado de commo-
dities porque esses recursos neutraliza-
ram despesas. Caso vocês estejam imagi-
nando que isso não passa de um detalhe,
a alteração envolve cerca de US$ 105 bi-
lhões, que, se computados, teriam dado o
primeiro posto no ranking à BP. Ainda
assim, seus lucros cresceram 45%. A Ros-
neft Oil (367a no ranking), estatal petro-
leira russa que detém reservas entre as
maiores do mundo, quadruplicou sua re-
ceita e quintuplicou seus lucros em 2005.

Embora a GM tenha passado por um
ano miserável em 2005, com prejuízo de
US$ 10,6 bilhões, ela continua sendo a
maior montadora do mundo, e ocupa a
quinta posição na lista. Atrás dela vêm
DaimlerChrysler, Toyota e Ford (núme-
ros sete, oito e nove, respectivamente).
Não é que o setor auto-
mobilístico esteja cres-
cendo muito - a receita
dos quatro grupos au-
mentou apenas 4% -,
mas elas continuam
sendo empresas de por-
te muito grande que fa-
turaram em média US$
185 bilhões cada. A or-
dem de importância no
setor automobilístico pode mudar em
breve. Se mantiver o ritmo atual de cres-
cimento, a Toyota superará tanto a GM
quanto a DaimlerChrysler e se tornará a
maior montadora de automóveis do mun-
do em 2006, em termos de receita.

Os bancos representam um nono
do total de empresas do ranking, e são ou-
tro destaque em termos de desempenho.
De Nova York a Mumbai, as receitas
cresceram em todo o setor, aumentando
em 24% para o conjunto dos bancos. Tho-
mas McManus, estrategista-chefe de in-
vestimento da Banc of America Securi-
ties, diz que o crescimento dos bancos de-
riva da alta dos metais e da energia, e de
muitos empréstimos que "claramente fa-
voreceram os mercados internacionais.
Um efeito multiplicador começa a se fa-
zer sentir". Nas instituições financeiras
européias, que agora computam ganhos e
prejuízos com derivativos e operações de
hedge, os resultados foram particular-
mente impressionantes. O lucro do suíço
UBS cresceu 73% no ano passado, graças
em larga medida ao boom no segmento
de administração de patrimônios. O Cré-
dit Agricole, da França, teve alta de 88%
em sua receita. O Fortis, sediado em Bru-
xelas, avançou em 49%; o Deutsche Bank

teve alta de 37%; e o Dexia, da Bélgica,
saltou 236 posições e terminou em 55°,
com elevação de 259% em suas receitas.

Os lucros dos bancos se estende-
ram além da Europa. O Citigroup, que
abriu mais de 100 agências em países
como México, Brasil e Rússia, registrou o
terceiro mais alto lucro entre as empre-
sas do ranking. O Bank of America, que
integrou sua aquisição do FleetFinancial
Boston em 2005, esteve bem perto, com o
quinto maior lucro entre as 500 compa-
nhias. Na Coréia do Sul, o Kookmin Bank
mais que quadruplicou seus lucros, com
receita de US$ 18 bilhões. O State Bank
of índia (498° lugar) chegou ao ranking
pela primeira vez, e se uniu a cinco outras
empresas indianas. E na China, quatro

bancos, entre eles o In-
dustrial & Commercial
Bank of China, que
teve elevação de
1.500% em seus lucros,
se combinaram para
atingir US$ 93 bilhões
em receita, ante US$
76 bilhões em 2004.

Entre companhias
distribuídas por mais

de 50 setores e representando 32 países,
algumas alterações merecem destaque.
O Japão perdeu 11 empresas no ran-
king, entre as quais a Yamaha Motor e a
Central Japan Railway. A Heineken
Holding também perdeu sua posição na
lista. Notáveis acréscimos incluem a D.
R. Horton, uma construtora americana
de residências, e, no 500° lugar, a Nike.
A Apple, posicionada em 492° lugar,
com elevação de 384% em seus lucros,
para US$ 1,3 bilhão, recuperou sua
posição no Global 500 este ano, depois
de uma ausência de nove anos.

Mas ainda não se pode determinar
se fabricantes de bens de consumo
como a Apple conseguirão manter seu
ímpeto. O voraz apetite do mundo por
energia está ameaçando causar infla-
ção em todo o planeta. Seria muito irô-
nico se os mesmos fatores que ajuda-
ram a gerar os lucros desproporcionais
de 2005 resultassem em compressão do
crescimento em 2006.
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